
           
                      

  
 
Resolució GAIP de 23 de desembre de 2016, reclamació 331/2016 
 
Documents justificatius de les puntuacions obtingudes pel sol·licitant en un 
concurs per a la provisió d’un lloc de treball (accés al text de la resolució)  
 
Un funcionari va sol·licitar els documents justificatius de les puntuacions que va 
obtenir en un concurs per a la provisió d’un lloc de treball al qual s’havia presentat, 
una petició que l’Administració no va respondre. 
 
La GAIP té competència per conèixer de les reclamacions que puguin presentar els 
ciutadans quan l’Administració no atengui el requeriment de l’art. 35.3 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LTAIPBG) i no lliuri materialment la informació estimada per silenci administratiu 
positiu. 
 
En no concórrer cap límit ni existir cap norma amb rang de llei que estableixi un efecte 
desestimatori amb relació a la informació demanada, s’ha d’entendre que la 
sol·licitud d’accés ha estat estimada per silenci administratiu positiu i que 
l’Administració tenia l’obligació de facilitar-la en el termini de trenta dies des que la 
persona reclamant va formular el requeriment previst a l’art. 35.3 LTAIPBG. En el cas 
que la documentació justificativa sol·licitada no existeixi, no s’ha d’elaborar ex 
novo, però caldrà que es faci constar per escrit aquesta circumstància de 
manera fefaent. 
 
La GAIP recalca que si els ciutadans poden reclamar-hi quan l’Administració 
desestimi totalment o parcial una sol·licitud d’accés que hagin presentat, amb 
més motiu ho han de poder fer quan l’Administració estimi la seva sol·licitud, de 
forma expressa o per silenci positiu, i no lliuri després la informació sol·licitada en el 
termini que imposa l’art. 36.1 LTAIPBG. El coneixement d’aquest tipus de reclamacions 
forma part de la funció de “vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la 
informació pública” que l’art. 39.1 LTAIPBG atribueix a la GAIP. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_331_2016.pdf

