
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 189/2018, de 19 de juliol 

 

Identificació del tècnic que signa un document i concret procediment seguit per 

al seu nomenament o contractació (accés al text de la resolució)  

 

Un particular va sol·licitar a un ajuntament conèixer les dades del tècnic que va signar 

un informe determinat, així com la documentació que acredités la seva condició 

de “tècnic municipal” i el procediment que es va seguir per adquirir la referida 

condició. 

 

Davant la manca de resposta, el ciutadà es va adreçar a la GAIP, que al seu torn va 

demanar un informe a l’ens local, que tampoc va contestar a aquest requeriment. 

 

S’atorga el dret d’accés a la informació demanada, però amb unes cauteles que 

la resolució esmenta: 

 

 Els documents requerits per la GAIP (informe municipal i altra documentació, 

ambdues relatives a l’accés sol·licitat) no constitueixen un requisit legal per resoldre, 

però el seu lliurament pot ser molt convenient, especialment si hi poden concórrer 

límits que puguin dur a restringir o denegar el dret d’accés. 

 

 La informació sol·licitada és pública i conté dades personals, el que 

comporta que s’han de valorar a efectes de si són oposables al dret d’accés. 

Les dades demanades encaixen amb aquelles a què es refereix l’art. 24.1 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern (LTAIPBG), perquè són merament identificatives, relacionades amb 

l’organització i el funcionament de l’Administració. 

 

 Pel que fa a les dades sobre el procediment seguit per a l’assoliment de la condició 

de tècnic/a, poden contenir més informació que la merament identificativa: es 

tractaria d’informació no especialment protegida, la divulgació de la qual dependria 

de la ponderació (art. 24.2 LTAIPBG) entre el dret d’accés i els drets de la persona 

afectada. La GAIP, d’acord amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, té 

establert que  preval el dret d’accés per sobre de la protecció de les dades 

de caràcter personal de la persona seleccionada i nomenada per 

l’Administració, ja que aquesta condició és pública per naturalesa; però en el cas 

dels aspirants no seleccionats, preval la protecció de dades i caldria    

eliminar-ne la identitat. 

 

 En qualsevol cas, s’ha de donar audiència a la persona afectada (el/la 

tècnic/a) per un termini de 10 dies, abans de proporcionar la informació, 

d’acord amb l’art. 31 LTAIPBG. Les al·legacions no haurien de ser impeditives del 

dret d’accés llevat que es posi de manifest alguna circumstància personal que 

comporti perjudicis singulars  com a conseqüència de la difusió que se’n faci. A més, 

si la persona afectada s’oposa a la divulgació de les dades, s’ha d’aplicar la 

demora de l’art. 34.3 LTAIPBG. 

 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_189_2018.pdf

