RESOLUCIÓ
de la sol·licitud d’accés a informació pública presentada per la Sra. Assumpta Barbens
Sendra, secretària general de CATAC-IAC, en data 19 de juny de 2017.
FETS
Mitjançant escrit presentat al registre del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge i adreçat a la Directora General de Funció Pública, la Sra. Assumpta
Barbens Sendra ha presentat en la data referenciada una sol·licitud d’accés a la informació
pública referent a la convocatòria de provisió núm. FP/001/2017, de convocatòria de concurs
general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de l’escala administrativa del cos
administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb la petició d’informació següent:
“DEMANO
1-La informació pública i les dades següents respecte de les places objecte de concurs:
-codi del lloc de treball
-servei, subdirecció general i direcció general a la qual està assignada
2-La ampliació del termini de presentació de la sol·licituds de llocs de treball als quals s’opta
en la convocatòria (documents núm.4 i 5) i de modificació de sol·licituds.
Per tal que aquesta informació estigui en disposició de tots els possibles interessats en el
concurs, us demano valoreu les opcions de, o bé fer una publicació oficial al DOGC com
esmena a les bases i annexos a la convocatòria o bé publicar-les al web/ATRI com a
informació complementària a les places ofertades en la convocatòria de provisió
núm.FP/001/2017”

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- L’article 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, reconeix el dret de les persones d’accedir a la informació
pública. Així mateix, segons l’article 34.2 les sol·licituds d’accés a la informació pública han
de ser estimades llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts a la llei.
Segon.- Als efectes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, és informació pública la informació elaborada per
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l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o
de l’exercici de les seves funcions, de conformitat amb el que estableix aquesta llei a l’article
2 apartat b).
Tercer.- D’acord amb l’article 33.1 les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de
resoldre en el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud. Així
mateix, de conformitat amb l’article 36 de l’esmentada Llei, si una sol·licitud és estimada
totalment o parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a l’interessat en
el format que l’hagi demanada, en el termini de trenta dies.
Quart.- La competència per resoldre aquesta sol·licitud d’accés a la informació pública
correspon a aquesta Direcció General, de conformitat amb l’article 32 de la Llei 19/2014,del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- En compliment de la llei esmentada i d’acord amb les dades disponibles es
considera procedent estimar parcialment la sol·licitud, i per tant facilitar les dades
demanades en l’apartat 1 de la sol·licitud referenciada, atès que la informació d’aquest
apartat consta a la base de dades d’aquesta Direcció General.
Sisè.- Quant al segon apartat de la sol·licitud i atès el seu contingut, es considera que es
tracta de l’exercici d’un dret de petició en els termes previstos a la Llei 4/2001, reguladora
del dret de petició i el Decret 21/2003, de 21 de gener pel qual s’estableix el procediment per
fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes, i que per tant no
està demanant informació pública en els termes que preveu l’article 2 de la Llei 19/2014, de
29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per tant aquest segon apartat s’ha de tractar com l’exercici d’un dret de petició de caràcter
general, en els termes que preveu la legislació abans esmentada però no com accés a la
informació pública en els termes previstos a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per tot això, d’acord amb la normativa vigent,

RESOLC
Primer.- Estimar la sol·licitud d’accés a la informació presentada per la senyora Assumpta
Barbens Sendra, en la part corresponent a l’apartat 1 referent als llocs objecte de la
convocatòria de provisió núm. FP/001/2017, de convocatòria de concurs general de mèrits i
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capacitats per proveir llocs de treball de l’escala administrativa del cos administratiu de la
Generalitat de Catalunya.

Segona.- Facilitar la informació referenciada, mitjançant els documents que consten com
annexos a aquesta Resolució.
Tercera.- .- Inadmetre la sol·licitud en la part corresponent a l’apartat 2 de la mateixa, atès
que d’acord amb el seu contingut es tracta de l’exercici d’un dret de petició, previst a la Llei
Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició, i no de l’accés a
informació pública en els termes establerts per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i per tant,
Quarta.- Tractar el segon apartat d’aquesta sol·licitud com exercici del dret de petició en els
termes previstos a la normativa vigent i en conseqüència tramitar aquest apartat d’acord
amb el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques
catalanes previst al Decret 21/2003 de 21 de gener, per tal de donar resposta a la persona
interessada.
Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada o reclamació davant la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública, de conformitat amb els articles 38 i 39 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb els article 38 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Així mateix, també es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució en els termes
previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
La directora general
Susanna Bouis Gutiérrez
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