
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya 91/2009, de 30 de gener, recurs 206/2005 
 
Dret d’accés a l’expedient de selecció abans de formular recurs (accés al text de la 
sentència) 
 
En aquesta sentència, el TSJ afirma amb rotunditat el dret de les persones 
interessades d’accedir a l’expedient de selecció des del moment que consideren 
que un acte administratiu els ha produït efectes adversos, amb l’objecte de poder 
valorar l’oportunitat d’interposar recurs administratiu i poder-lo fonamentar. 
 
En el transcurs d’un procés selectiu, un aspirant que obtingué un no apte de la prova 
teòrica sol·licità a l’òrgan de selecció que li lliurés diversa documentació per a decidir si 
presentava recurs d’alçada. L’òrgan de selecció no va respondre aquesta sol·licitud i 
finalment l’aspirant presentà el recurs sense poder-lo fonamentar.  
 
Els documents sol·licitats eren: les actes de les sessions del tribunal; la relació dels 
criteris de correcció decidits per l’òrgan selectiu; la còpia del seu exercici i els documents 
on constessin les correccions efectuades; la còpia de l’exercici realitzat per deu 
aspirants que haguessin resultat aptes, així com els documents on constessin les 
correccions dels seus exercicis.  
 
El TSJ sentencia en favor de l’aspirant, retrotraient les actuacions al moment previ a la 
interposició del recurs d’alçada i obligant l’Administració a facilitar-li els documents 
sol·licitats. El TSJ considera que: 
 
 Les persones interessades gaudeixen del dret a la informació establert a l’art. 35 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, d’acord amb el qual tenen dret a 
conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en 
què tinguin la condició d’interessades, i a obtenir còpia dels documents que 
continguin. 

 
 El dret a la informació s’empara en el principi de transparència de l’actuació 

administrativa i facilita el principi d’eficàcia administrativa. En aquest cas, per 
exemple, a la vista de la documentació lliurada, l’aspirant hauria pogut decidir no 
presentar recurs contra l’actuació de l’òrgan selectiu. 

 
 La infracció reiterada del dret a la informació produeix indefensió. El dret 

d’informació s’ha de fer efectiu en un termini de temps prudencial, que permeti als 
aspirants valorar la possibilitat d’interposar recurs i, en el seu cas, presentar-lo. 

 
 La introducció de tràmits no previstos a la convocatòria, com per exemple la 

possibilitat de realitzar al·legacions en el tràmit de vista de l’expedient, es pot 
acceptar sempre que aquells siguin garantistes i que s’ofereixin per igual a totes 
les persones aspirants. 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_206_2005.pdf
http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_206_2005.pdf

