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Antecedents i Disposicions aplicables: 
  

DESESTIMAR la sol·licitud presentada per la Sra. , en data 12 de gener de 2022. 
 

 

 
Part Dispositiva: 
 Disposo: 

 
DESESTIMAR la sol·licitud presentada per la Sra. , en data 12 de gener de 2022, en el sentit 
de: 
  
Denegar l’accés a la informació pública sol·licitada, atès que a l’Ajuntament de Barcelona encara no s’han definit 

les bases que regularan la convocatòria corresponent i no està definit el procés de selecció, i atès que a dia d’avui 

la informació sol·licitada és inexistent, i que s’inadmetran les sol·licituds que es refereixin a informació que 

estigui en curs d’elaboració o de publicació general. 
  
  
 
 
 

 

 
Per delegació de l’Alcaldia de 15 de juny de 2019. 
 

Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 
 

Javier Pascual Gurpegui 
- DNI  
2022.01.26 11:22:36 
+01'00'



 

 
 
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 

Informe respecte a l’expedient número 2022_EXP_532, relatiu a la petició de dret d’accés a 
informació pública, presentat per la Sra. , en data 6 de gener de 2022. 
 
Fets 
 
Atès que en data 6 de gener de 2022 la Sra.  presenta sol·licitud d’accés a 
informació pública, amb número de registre 0801930008-1-2022-0010275-2, en què indica 
que ha vist publicat que sortiran a concurs-oposicions 94 places de les escoles bressol de 
Barcelona, i que porta a les escoles bressol des de 2010 i ocupant la mateixa plaça des de 
2013, i sol·licita: 
 

� Saber si la plaça que ocupa a l'escola bressol, sortirà a concurs de mèrits o a oposicions 
 
Atès que a l’Ajuntament de Barcelona encara no s’han definit les bases que regularan la 
convocatòria corresponent i per tant no està definit el procés de selecció. 
 
Atès que a dia d’avui la informació sol·licitada és inexistent, i que s’inadmetran les sol·licituds 
que es refereixin a informació que estigui en curs d’elaboració o de publicació general. 
 
Fonaments de dret 
 
Vista la Llei 16/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
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 12 de gener de 
2022,  en el sentit de: 

Denegar l’accés a la informació pública sol·licitada, atès que a l’Ajuntament de Barcelona 
encara no s’han definit les bases que regularan la convocatòria corresponent i no està definit 
el procés de selecció, i atès que a dia d’avui la informació sol·licitada és inexistent, i que 
s’inadmetran les sol·licituds que es refereixin a informació que estigui en curs d’elaboració o 
de publicació general. 
 
Barcelona, 21 de gener de 2022   Vist i plau 
  
 
 
Maria Claramunt i Cantarell    Mercedes Torres Muñoz 
Cap de Departament de Selecció  de  Directora de Serveis de Selecció i Promoció de 
Recursos humans     Recursos humans                          
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