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SAPS QUIN CODI LLOC ESTÀS OCUPANT? 

 
DADES COMPLEMENTÀRIES RELLEVANTS AL CONCURS DE TRASLLAT 

DEL COS ADMINISTRATIU 
 
Hem demanat a Funció Pública que faciliti de forma proactiva els codis dels llocs 
ocupats a tot el personal -funcionari i interí- del cos administratiu, grup C1, amb els 
canvis que hagin pogut haver al llarg de tot el procediment obert del concurs de trasllats. 
 
Tots els companys que esteu ocupant llocs de treball del cos administratiu podeu 
consultar en el nostre web www.catac.cat les dades complementàries respecte del lloc 
que ocupeu i la seva possible afectació amb motiu del concurs general de mèrits i 
capacitats.  
 
En aquest document trobareu la relació de llocs amb la numeració publicada en els 
annexos 2 i 3 de la convocatòria de concurs (annexos que llisten les places 
d’adjudicació directa i per resultes)  correlacionada amb: 
- Codi lloc  
- Departament, unitat orgànica, localitat (dades que ja sortien a la convocatòria) 
- Nom del lloc del superior jeràrquic  
 
Per saber com pot afectar el concurs a la plaça que ocupeu, caldrà que coneixeu el 
codi lloc de la plaça que ocupeu. Sinó disposeu d’aquesta informació (el més 
probable) podeu demanar-la a la unitat de personal del vostre Departament 
d’adscripció: 
  

- Només caldrà que feu una instància dirigida al Secretari General del 
Departament demanant “el codi del lloc de treball”.  
 

En el cas dels funcionaris en comissió de serveis, podeu demanar el codi del vostre lloc 
de treball definitiu i el codi del lloc en que esteu en comissió de serveis.  
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Aquesta informació pot ser d’interès tant pel personal funcionari com interí: 

1. Personal funcionari.  
Si ocupes un lloc en comissió de serveis, podràs veure si el lloc que ocupes surt a 
adjudicació directa o resultes. És a dir, si la plaça que ocupes és la reserva o no d’un 
altre funcionari. 
Si ocupes un lloc amb destinació definitiva, pots comprovar que realment ha sortit la 
plaça a resultes i no a adjudicació directa. 
Si has concursat, pots saber, més enllà de la unitat directiva i localitat, on són adscrits 
els llocs de treball als quals has concursat, pots mirar els codis lloc que has demanat i 
consultar el nom del lloc del superior jeràrquic, així podràs fer-te una idea de quines 
seran les funcions/tasques a desenvolupar. 

2. Personal interí. 
Si estàs nomenat com a interí en un lloc del cos administratiu, pots saber si el lloc que 
ocupes ha sortit en adjudicació directa (plaça vacant) o a resultes (plaça que un 
funcionari  té adjudicada de forma definitiva).  
 
Escrit dirigit a la directora general de Funció Pública: 
 
La Resolució de la DGFP, de data 19 de juny de 2017, de la sol·licitud d’accés a informació pública presentada 
en el meu nom en qualitat de secretària general de CATAC-IAC, va estimar la sol·licitud respecte la informació 
pública següent: 

“La informació pública i les dades següents respecte de les places objecte de concurs (de 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): 

-codi del lloc de treball 

-servei, subdirecció general i direcció general a la qual està assignada”. 

Atenent que la DGFP va estimar la sol·licitud d’accés, entenem que no reverteix cap dubte en determinar que 
les dades sol·licitades tenen la consideració d’informació pública. Als efectes de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), és informació pública la 
informació elaborada per 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). 

(...) 

Diverses persones que tenen la condició d’interessades en el procediment de la convocatòria de provisió núm. 
FP/001/2017 han comunicat a la nostra organització sindical IAC-CATAC, que ostenta la major representativitat 
dels empleats en aquest sector, que han estat desestimades les seves sol·licituds d’accés als codis dels llocs de 
treball que han estat ocupant durant el període obert del procediment del concurs general de mèrits. Tenint en 
compte que es tracta d’informació pública merament organitzativa, i que la petició la fa la mateixa persona 
interessada en el procediment respecte de dades que li són exclusiva i directament relacionades, entenem que 
no hi cabria aplicació de cap límit ni excepció. En aquest sentit, la Resolució de la Comissió de Garantia d’Accés 
a la Informació Pública (GAIP)  de 23 de desembre de 2015, de finalització de la Reclamació 17/2015, estableix 
el següent criteri: 
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“Establert el dret de qualsevol persona a accedir a la documentació inclosa a procediments administratius 
oberts, cal valorar tot seguit si aquest dret es pot restringir quan qui l’exerceix té la condició de persona 
interessada en el procediment administratiu concernit. Per raons de mera obvietat cal descartar aquesta 
possibilitat, ja que seria una autèntica incongruència, contrària als més elementals principis d’igualtat i de no 
discriminació, oferir major accés i més ben garantit a la informació pública continguda en un procediment 
obert a la ciutadania en general, que a les persones que hi tenen la condició d’interessades. 
 
(...) Certament, el més versemblant és que les persones interessades en un procediment administratiu en tràmit 
puguin accedir amb normalitat a l’expedient i que sigui precisament l’òrgan responsable de la seva tramitació 
qui els garanteixi i faci efectiu aquest dret, de manera que el puguin exercir dins dels terminis que millor els 
convingui de cara a una resolució favorable, no tant de l’accés en sí, sinó del procediment. ” 

Per tot l’exposat, i considerant l’inequívoc mandat promogut des del preàmbul de la pròpia LTAIPBG que 
estableix la transparència i l’accés a la informació pública com a principi bàsic d’actuació de tots els poders 
públics i que esdevé obligació a càrrec de l’Administració facilitar de manera proactiva aquella informació 
pública organitzativa però rellevant perquè es pugui avaluar la seva gestió, us demano que faciliteu els codis 
llocs que el personal individualment ocupa, així com, des del principi de eficiència i eficàcia en que heu d’exercir 
les funcions del vostre càrrec, doneu les instruccions oportunes per tal que les diferents unitats de personal de 
la Generalitat donin aquesta informació de forma proactiva i reservada a tots aquells empleats públics, 
funcionari o interí, que ocupen llocs de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de 
Catalunya i que són part interessada del procediment administratiu de la convocatòria de provisió núm. 
FP/001/2017, sense necessitat de demanda expressa individual.  

En tot cas, us demano que als interessats que individualment han fet sol·licitud d’aquests codis se’ls hi doni 
aquesta informació pública al més aviat possible i sense obstrucció a la transparència per part de les unitats de 
personal; així com que aquesta informació de canvis de codi lloc consti sempre en l’expedient personal. 

Salutacions cordials, 

IAC CATAC 

 
 

 
 
 


	Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya
	Intersindical Alternativa de Catalunya

