
           

                                                                   
  

 
Resolució CTBG 540/2017, de 8 de març de 2018  

 

Documentació sobre càrregues de treball i criteris i metodologia emprats (accés al 

text de la resolució)  
 

Una funcionària va sol·licitar el desglossament, com més detallat millor, de les 

càrregues de treball d’una administració, així com els criteris, informes, estudis, 

estadístiques i metodologia emprats per dur-la a terme. 

 

L’administració, que va acceptar que la documentació existia, va informar 

resumidament sobre com s’elaboraven els estudis de càrregues, indicant entre 

altres aspectes que es tracta d’informació de caràcter intern, sense cap virtualitat jurídica 

ni formalitat. Va denegar l’accés a la documentació en entendre que requeria d’una 

tasca complexa de reelaboració i que hi concorria causa d’inadmissió en tractar-se 

d’informació interna, reservada i preparatòria de les actuacions d’unitats i òrgans 

competents, el que s’havia de considerar informació auxiliar, conforme a l’art. 18.1.b de 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno (LTAIPBG). 

 

El CTBG, però, estima íntregrament la reclamació de la recurrent, amb els 

següents arguments: 

 

 Segons la jurisprudència existent fins ara, no es pot entendre que es tracti 

d’informació auxiliar o de recolzament aquella que és rellevant per a la 

conformació de la voluntat pública de l’òrgan, como ho és en aquest supòsit la 

distribució d’efectius de l’administració reclamada. 

 

 Els estudis de càrregues de treball permeten una gestió més eficient dels 

recursos humans identificant si la distribució s’ajusta a la càrrega de treball en 

cada moment, el que és per tant una clarificació de les necessitats dels serveis. 

 

 En el cas analitzat, els estudis, informes o estadístiques són rellevants per a 

la conformació de la voluntat pública de l’òrgan, ja que són les bases en què 

descansa la definitiva assignació de càrregues de treball, esdevenint documentació 

significativa per a la presa de decisions. Per això, la informació s’ha de fer pública 

per complir l’objectiu de la LTAIPBG de sotmetre a escrutini l’acció dels responsables 

públics. 

 

 Quant a la posició d’interessada de la recurrent, en haver participat en un procés 

selectiu relacionat amb la informació sol·licitada, es constata que aquest va finalitzar 

mitjançant resolució de març de 2017, fet pel qual no opera la DA 1a LTAIPBG sobre 

normativa reguladora del corresponent procediment administratiu. 

 

 Finalment, en no delimitar-se a la sol·licitud les dates de la documentació, es 

resol que han de comprendre el període que transcorre entre la de 

convocatòria de les proves selectives (el 21 d’octubre de 2015) i el moment de 

la sol·licitud d’accés (10 de octubre de 2017). 
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