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Antecedents i Disposicions aplicables: 
  

Sol·licitud presentada per la Sra. , mitjançant registre electrònic en data 18 d'octubre de 
2021, exercint el dret d'accés a la informació pública per haver-se presentat a la convocatòria de la categoria de 
Tècnic/a Superior en Art i Història de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure 
 

 

 
Part Dispositiva: 
  

Disposo: 
 
DESESTIMAR la sol·licitud presentada  per la Sra. , en data 18 d'octubre de 2021, en el 
sentit de: 
  
Denegar l’accés a la informació pública sol·licitada atès que l’Ajuntament de Barcelona no té cap material per a 

la preparació del temari de Tècnic/a Superior Art i Història, ni existeix cap recull sobre possible material per al 
seu desenvolupament. L’elaboració dels temaris de l’Ajuntament de Barcelona s’encarrega a personal tècnic de 

l’organització que concreta els enunciats de cada tema atenent a les matèries que tenen especial incidència en el 
desenvolupament de les funcions en cada àmbit, i ho pot fer en base a la pròpia experiència, o tenir en compte 
temaris utilitzats en altres convocatòries pròpies o d’altres organitzacions, que es considerin aplicables també en 
el nostre àmbit.   
 
 

 

 
Per delegació de l’Alcaldia de 15 de juny de 2019. 
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Informe respecte a l’expedient número 2021_EXP_278, relatiu a la petició de dret d’accés a 
informació pública, presentat per la Sra. , en data 18 d’octubre de 
2021. 
 
Fets 
 
Atès que en data 18 d’octubre de 2021 la Sra.  presenta sol·licitud 
d’accés a informació pública, amb número de registre 0801930008-1-2021-0399609-2, en què 
sol·licita: 
 
Informació relacionada amb l’oposició de Tècnic/a Superior en Art i Història de l’Ajuntament 
de Barcelona. Concretament el temari específic següent que no troba per internet: 
 

- L'ecosistema dels museus de Barcelona 2018. 
- Llei 31/1995, 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- El públic del patrimoni de Barcelona. Perfil i dades de freqüencia... 
- Els museus de Barcelona de gestió anticipada de l'Ajuntament de Barcelona. 
- Historia i antecedents de laprotecció del patrimoni a Catalunya. 
- Difusió del patrimoni arqueologic. 
- La relació entre l'escola i els museus en projectes educatius a llarg termini. Casos 

específics als museus de Barcelona.... 
- etc. 

 
 
Fonaments de dret 
 
Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de 23 de setembre de 2015, de delegació de la competència per 
resoldre les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública previst als arts. 18 i següents de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
 
Proposta de resolució 
 
DESESTIMAR la sol·licitud presentada per la Sra. , en data 18 d’octubre 
de 2021,  en el sentit de: 

Denegar l’accés a la informació pública sol·licitada atès que l’Ajuntament de Barcelona no té 
cap material per a la preparació del temari de Tècnic/a Superior Art i Història, ni existeix cap 
recull sobre possible material per al seu desenvolupament. L’elaboració dels temaris de 
l’Ajuntament de Barcelona s’encarrega a personal tècnic de l’organització que concreta els 
enunciats de cada tema atenent a les matèries que tenen especial incidència en el 
desenvolupament de les funcions en cada àmbit, i ho pot fer en base a la pròpia experiència, o 
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tenir en compte temaris utilitzats en altres convocatòries pròpies o d’altres organitzacions, que 
es considerin aplicables també en el nostre àmbit. 
 
 

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2021 

 

 

Maria Claramunt i Cantarell 
Cap de Departament de Selecció 
de Recursos humans 
                                                                         
 
 
                                                                                       Vist i plau 
 
 
 
 
 

Mercedes Torres Muñoz 
Directora de Serveis de Selecció i Promoció de 
Recursos humans 
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