
           
                      

  
 
Resolució GAIP 9/2017, de 18 de gener 
 
Sol·licitud de còpia de la descripció del lloc de treball (accés al text de la resolució)  
 
Se sol·licita, per part d’un funcionari, la còpia de la descripció del lloc de treball 
(DLT) que ocupa. 
 
La informació sol·licitada (tasques i relacions jeràrquiques de dependència del lloc de 
treball que ocupa la persona reclamant) forma part de la informació que conté el 
document DLT que elaboren els diversos departaments de l’administració requerida en el 
marc de la confecció del manual d’organització intern. 
 
No hi ha dubte que la DLT ha de ser accessible per a la persona que ocupa 
aquell lloc de treball. De fet l’Administració no objecta ni oposa cap límit a aquest 
accés, però informa que no disposa encara de la DLT del lloc de treball concret que es 
demana. D’acord amb l’art. 2.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el dret d’accés es garanteix en 
relació amb la informació de què disposa l’Administració, sense que pugui tenir per 
objecte, en conseqüència, informació inexistent en el moment de sol·licitar-la. 
 
En el mateix sentit, la resolució recorda que el dret d’accés no empara la pretensió 
que l’Administració elabori, ex novo, informació per satisfer-lo, sense entrar en 
consideracions relatives a l’obligació o conveniència que aquesta informació existís 
prèviament, que depassen l’àmbit de l’activitat revisora de la GAIP. Però atès que 
l’Administració informa que el document que es reclama està en fase d’elaboració i 
revisió i vist que no només no s’oposa al seu accés sinó que es compromet a 
donar resposta a la sol·licitud quan en disposi, s’estima el dret d’accés de la 
persona reclamant diferint l’execució o lliurament material de la informació al 
moment en què aquesta DLT estigui definitivament elaborada i aprovada. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_9_2017.pdf

