LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA (GAIP) DONA LA RAÓ A CCOO
GAIP és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la
informació de la ciutadania a Catalunya davant del qual es pot
reclamar si una administració ens ha denegat, totalment o
parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat.
D’acord amb la RESOLUCIÓ 95/2017, tenim dret a la informació de les borses de
treball i dels nomenaments efectuats. Davant la manca de resposta a les nostres
reiterades peticions d’informació, CCOO ens van veure obligats a presentar una petició
d’accés a la informació davant aquest òrgan. GAIP va donar la raó a la secció sindical.

Resum de la resolució del GAIP:
•

Es reconeix de manera explícita el nostre dret com a sindicat de controlar la
correcta aplicació i gestió de les borses de treball. A comprovar que les
persones que han estat nomenades i que treballen o han treballat a la
Diputació provenen de les diverses borses de treball, i que s’ha seguit l’ordre
de prelació establert

•

Accedir a la identitat de les persones que han estat nomenades per ocupar un
lloc de treball a la Diputació de Barcelona, encara que sigui per un o diversos
lapses breus de temps

•

Accedir a la informació demanada sobre la durada dels nomenaments
respectius i sobre el fet que la persona en qüestió formi part o no d’alguna de
les borses de treball

•

La informació relativa a les borses de treball s’ha de facilitar als sindicats de
manera pseudoanonimitzada. Fórmula que equilibra el dret de control efectiu
del sindicat i la protecció de dades

•

S’ha de lliurar la informació en un format electrònic reutilitzable per a facilitar
les cerques, creuar i tractar les dades per tal de satisfer la finalitat que motiva
l’accés
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Dins la resolució del GAIP hi ha dos informes de l’APDCAT; aquests conclouen que la
secció sindical té dret a conèixer la identitat de les persones que ocupen o han ocupat
un lloc de treball a la Diputació durant un període de temps concret, i a la duració dels
nomenaments.

És interessant ressaltar el que la resolució diu respecte a l'actitud de la Diputació:

“La Diputació de Barcelona, tot i afirmar en l’informe de 13 de desembre de 2016
(antecedent 7) que subministraria la informació sol·licitada d’acord amb aquest
criteri de l’APDCAT (que aquesta havia manifestat en dictàmens precedents com
el que cita l’informe), en realitat fa tot el contrari: lliura al sindicat reclamant la
relació nominal de totes les borses de treball ... i en canvi, ofereix la informació
sobre els nomenaments de manera pseudoanonimitzada”...

En primera instància i després del requeriment del GAIP, Diputació ens va fer arribar la
següent informació:
•
•
•

Llistat nominal de les Borses de Treball.........................( Nom i cognoms)
Llistat dels nomenaments...............................................( Nº d’empleat/da)
Llistat dels nomenaments de persones fora borsa................( Nº orgànic )

Aquesta manera de donar-nos les dades, com va reconèixer el GAIP impedia:

“que el sindicat pugui creuar ambdós tipus de llistes i comprovar que les borses de
treball s’apliquin correctament i se segueixi l’ordre de prelació de candidats establert
en elles. Es frustra, així, en gran part, la finalitat de la sol·licitud d’accés que dóna
lloc a la Reclamació”.

A la vista de tot l’anterior, la Diputació de Barcelona va ser obligada a tornar a lliurar
la informació de tal manera que permeti creuar les dades i realitzar un control efectiu i
amb un format electrònic reutilitzable al sindicat gratuïtament i per correu electrònic.

Actitud lamentable i poc transparent de la Diputació:
La manca de transparència i d’informació ha dificultat el nostre paper com a sindicat
per controlar la correcta utilització de les borses i el respecte a l’ordre de prelació. Hem
lluitat durant molts anys fins a aconseguir-ho i seguirem atents a que segueixin
complint.
Des de CCOO apostem per una Diba Oberta de veritat! La transparència no ha de ser
només un lema o una paraula buida sinó ha de ser una realitat on cadascú pugui
exercir les seves funcions sense entrebancs.

