
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 118/2017, de 20 d’abril 

 

Documentació relativa a una cobertura provisional d’un lloc de treball (accés al text 

de la resolució)  
 

Un ciutadà va manifestar a la Direcció general d’una administració que era coneixedora 

que la persona que ocupava el lloc de subdirector/a general de recursos humans 

ho feia de manera provisional, sense que constés haver-se realitzat un concurs de 

mèrits complint els requeriments constitucionals i legals aplicables a l’accés a la funció 

pública. 

 

Va sol·licitar el lliurament de la documentació següent, relativa al nomenament 

provisional (encàrrec de funcions, comissió de serveis...): resolució de la convocatòria, 

informe anonimitzat dels mèrits i capacitats dels aspirants, proposta de nomenament, 

resolució de nomenament provisional, document de presa de possessió o acceptació i 

resolució justificativa de la manca de convocatòria pública del concurs provisional i de la 

manca de publicitat de la resolució de nomenament provisional, si fos el cas. 

 

El reclamant, en entendre’s produït el silenci administratiu, va adreçar-se de 

nou l’administració, que aquell mateix dia li va lliurar la següent documentació: 

 

 Comunicació de la sol·licitud de cobertura provisional del lloc de treball a la Direcció 

de serveis del departament. 

 

 Resolució d’encàrrec de funcions del lloc de treball de subdirector/a general de 

recursos humans. 

 

 Certificat de cessament en un lloc de treball i presa de possessió el en lloc nou, i 

notificació a la persona interessada. 

 

Segons el reclamant, aquesta resposta era insuficient atès que hi mancava la 

convocatòria del concurs i els mèrits anonimitzats, i en cas de no haver-se publicat, un 

informe justificatiu. 

 

L’ens, que vas ser requerit per la GAIP, va manifestar que havia satisfet la 

sol·licitud d’accés a la informació pública. S’havia lliurat tota la documentació 

disponible i la sol·licitud d’un informe justificatiu no es podia atendre perquè és 

una consulta jurídica o petició d’informe, que figuren com a causes d’inadmissió 

a l’art. 29.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern (LTAIPBG). 

 

La GAIP avala la manera de procedir de l’administració afectada. Per una banda, 

reconeix que allò que s’ha lliurat és informació pública, d’acord amb el que 

disposa la LTAIPBG. És més, la informació sobre una provisió provisional ha de ser, en 

part, objecte de publicitat activa. Respecte de les informacions no lliurades, cal 

entendre que no existeixen, si bé la persona reclamant pot extreure d’aquest fet 

les conclusions que consideri pertinents. 

 

Per últim, quant a l’específica sol·licitud de la resolució justificativa de la manca 

de convocatòria, la GAIP entén, com l’administració recorreguda, que s’ha 

d’inadmetre perquè es tracta d’una petició relativa a una consulta jurídica o una petició 

d’informe. No hi ha l’obligació, en conseqüència, de redactar el document. 
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