Resolució CTBG 530/2018, de 30 de novembre
Informació sobre proves de coneixements, idiomes, pràctiques i plantilles dels
resultats, relatives a determinats cossos (accés al text de la resolució)
Un ciutadà va sol·licitar informació sobre processos selectius dels últims 5 anys d’un
ministeri, en concret l’accés a les proves de coneixements, d’anglès i casos
pràctics, i les plantilles de resultats de totes elles. L’Administració va denegar la
sol·licitud perquè entenia que formava part d’una base de dades confidencial i no hi ha
obligació legal de proporcionar-la, i perquè un examen no es informació pública ja que hi
ha, entre d’altres, uns drets d’autor, atès que constitueixen una propietat intel·lectual.
El reclamant va acudir al CTBG reiterant la seva petició. Assenyalava que la
normativa reglamentària regula les proves la informació de la qual se sol·licita
(Orden DEF/2454/2011), i per aquest motiu les dites proves indubtablement existeixen, i
segons l’art. 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (LTAIPBG) és informació pública. Cal afegir-hi que
resolucions del mateix CTBG donen accés a exàmens de procediments de selecció.
L’Administració va presentar al·legacions al CTBG. Sostenia que havia donat una
resposta clara i concisa; que mai s’havia publicat un examen; que els aspirants
que participen en els processos de selecció tenen un termini d’al·legacions i poden
procedir a la revisió dels exàmens; que l’interessat mai s’havia presentat a cap dels
processos relatius a la informació sol·licitada i que per la seva edat (47 anys) només
podia arribar a participar en un d’ells si reunís la resta de requisits. Així mateix, podia ser
d’aplicació el criteri interpretatiu CI/002/2015 del CTBG, relatiu a l’aplicació dels límits
del dret d’accés a la informació.
El CTBG estima íntegrament la sol·licitud, d’acord amb els següents arguments:


El dret d’accés, conforme a la jurisprudència que cita, es configura de manera
àmplia i s’han d’interpretar restrictivament tant les limitacions com les causes
d’inadmissió dels arts. 14.1 i 18 LTAIPBG.



L’Administració no ha aportat cap document que justifiqui la confidencialitat
de la “base de dades”, ni sobre qui ha declarat aquesta confidencialitat. A més, no
s’estan demanant els exàmens concrets de participants, que poguessin estar, si
escau, protegits, sinó els enunciats i plantilles correctores. No es pot aplicar
el límit de la propietat intel·lectual perquè les proves i plantilles pertanyen a
l’Administració, no als funcionaris que les van idear ni als aspirants. I a tot això cal
afegir que el mateix CTBG ja va establir el dret d’accés en resolucions precedents.



Respecte de la plantilla correctora de la prova pràctica, en no ser de tipus
estandarditzat amb respostes múltiples, sí que cal proporcionar pel cap baix els
elements mínims per a què una resposta pugui valorar-se com a adequada.
En cas de no existir aquests elements mínims, no existiria pròpiament informació
pública però s’hauria de posar aquesta circumstància expressament de manifest.



Las contestacions per les que es denega el dret a la informació han d’adoptar la
forma de resolució administrativa, mentre que la menció a l’edat del sol·licitant és
certament indeguda.

