
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 147/2017, de 10 de maig 

 

Determinació de les tasques assignades a tècnics superiors a la RLLT i altres 

instruments, fitxes descriptives i codi identificatiu, descripció i ubicació del lloc 

de treball (accés al text de la resolució)  

 

Un grup de sol·licitants va demanar obtenir la descripció de les tasques 

concretes a realitzar per part del personal tècnic superior de salut pública i del personal 

tècnic superior veterinari d’una administració pública, així com la valoració tècnica 

completa de diversos llocs de treball associats. Entenien que es produïa confusió de 

tasques entre les dues especialitats de tècnics, amb afectació sobre les retribucions. 

També van sol·licitar el codi identificatiu, descripció i ubicació del lloc de treball 

que ocupava cadascuna de les persones reclamants. Davant la manca de resposta, un 

d’ells va acudir a la GAIP. 

 

Un cop requerida, l’administració va respondre detalladament a tots i cadascun dels 

punts plantejats. En resum, argumentava que: 

 

 La descripció de les tasques hauria de demanar-se a un altre departament. 

 

 Respecte de la valoració tècnica, es remet a la resolució publicada de la 

RLLT, sens perjudici de la informació addicional continguda als annexos de 

l’informe i que les persones interessades es puguin adreçar a l’òrgan 

competent. 

 

 Pel que fa al codi, descripció i ubicació dels llocs de treball, assenyala que es pot 

exercir el dret d’accés com a interessat i que el codi figura en documents que 

aquest té; i quant a les funcions del lloc de treball que ocupa, són les 

genèriques atès que és un lloc base, sent les pròpies del cos. Per últim, la ubicació 

del lloc de treball constaria a la RLLT. 

 

La GAIP no considera satisfactòria la resposta perquè part de les referències 

utilitzades mitjançant contínues remissions per facilitar la informació no serien 

prou eficaces. Per això, estima parcialment la reclamació i obliga a proporcionar la 

informació relativa als dos primers punts: 

 

 La descripció de les tasques concretes a realitzar per part del personal tècnic 

superior de salut pública i del personal tècnic superior veterinari. 

 

 La valoració tècnica completa dels llocs de treball que es van sol·licitar. 

 

 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_147_2017.pdf

