
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 109/2017, de 5 d’abril 

 

Informació a publicar en convocatòries d’accés i provisió: no és possible obligar 

a modificar el comportament d’una administració, en aplicació de la normativa 

de transparència (accés al text de la resolució)  

 

Un aspirant d’un procés de selecció va presentar una reclamació a la GAIP, en què de 

manera extensa sol·licitava que es publiquessin, “abans de l’acte d’adjudicació de 

places”, determinades característiques dels llocs de treball que s’anaven a 

oferir als aprovats de la convocatòria (codi, departament d’adscripció, jornada, 

horari, localitat, funcions principals...). Estenia la petició a tots els concursos-

oposició i concursos de trasllat que es realitzessin des d’aleshores. Ho fonamentava 

en que d’aquesta manera es podien escollir els llocs de treball amb millor coneixement de 

causa. 

 

La GAIP inadmet la petició perquè no es tracta d’una sol·licitud d’accés a la 

informació pública (art. 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, en relació amb l’art. 2.b). El peticionari no 

demanava que se li lliurés informació, sinó que pretenia que l’Administració 

actués d’una determinada manera. 

 

Cal afegir-hi que l’Administració, en rebre l’escrit de l’interessat, ja li havia preguntat si el 

que desitjava era que es publiqués una determinada informació o si volia obtenir-la ell 

mateix, front al qual va reiterar que sol·licitava que es publiqués. 

 

La pretensió, per molt raonable que pugui ser, no s’ajusta al dret d’accés a la informació 

pública. En tot cas, s’ha d’emmarcar en l’exercici del dret fonamental de petició 

regulat a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de 

Petición, que garanteix que les persones puguin formular peticions a les administracions 

públiques sobre qualsevol assumpte o matèria de la seva competència, amb 

independència que afectin exclusivament al peticionari o siguin d’interès col·lectiu 

general. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_109_2017.pdf

