
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 255/2018, de 21 de setembre 

 

Accés a diversa documentació d’un procés de selecció, incloent la relativa a 

proves psicotècniques i entrevistes d’altres candidats, mentre es troba pendent 

un recurs d’alçada contra la resolució del procés (accés al text de la resolució)  

 

Un aspirant en un concurs oposició per a dues places de sergent de policia local va 

presentar una sol·licitud d’informació pública, en la qual va demanar un seguit de 

documents relacionats amb el procés selectiu. 

 

En primer lloc, cal remarcar que la GAIP entén que no hi ha obstacle a resoldre sobre 

la sol·licitud malgrat hi hagi un recurs interposat contra el mateix procediment 

de selecció en relació amb el qual es demana informació: no hi ha identitat mínima 

entre el recurs i la reclamació a la GAIP perquè en el recurs es demana la revisió del 

procés, no l’accés a la informació. Tot i que per les normes de procediment administratiu 

es puguin resoldre les “qüestions connexes”, inadmetre la reclamació per aquest motiu 

equivaldria a deixar en indefensió el reclamant. 

 

Pel que fa als aspectes materials la GAIP resol per cadascuna de les informacions 

demanades, el següent: 

 

 Pel que fa a la còpia de l’informe tècnic de la prova “B”, consistent en prova 

psicotècnica i ajustament a perfil, així com a la còpia de l’informe del tècnic 

psicòleg de la prova “C”, una entrevista d’avaluació, relatives a tots els 

candidats, l’Administració va facilitar les actes de valoració del tribunal, on 

constaven els ítems i criteris d’avaluació, així com les puntuacions de cadascuna 

de les proves no eliminatòries de l’oposició, entre les quals hi constava la qualificació 

obtinguda a la prova C. La GAIP entén que no pot anar més enllà, arran d’un 

informe sol·licitat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades on s’argumenta 

extensament l’afectació a les dades de caràcter personal. Només se li pot facilitar 

aquesta informació referida a ell mateix. 

 

 Quant als criteris valoratius de l’entrevista (prova “C”), atès que la normativa 

d’aplicació preveu que l’informe de resultats obtinguts en les proves 

psicotècniques i entrevista personal incorpori un document on s’exposi el 

procediment general, s’estima el dret d’accés. 

 

 En relació amb les avaluacions individuals efectuades pels membres de l’òrgan de 

selecció, l’Administració va respondre que el Tribunal va acordar les valoracions 

per unanimitat, i en cas de discrepància o vot particular, hagués quedat reflectit a 

les actes ja lliurades. La GAIP resol que es va respondre correctament aquesta 

sol·licitud. 

 

 Sobre les pautes de correcció dels casos pràctics (proves “D” i “E”), l’Administració 

va lliurar els criteris genèrics de correcció, però el reclamant seguia insistint que 

desitjava les pautes específiques de correcció. L’ajuntament no va poder donar 

informació sobre si existien o no aquestes pautes, però assenyalava que serien 

documentació interna de valoració. La GAIP, no obstant, recordant precedents 

resolts, argumenta que el caràcter “intern” de la informació no justifica per si 

sol la denegació, ja que es requereix que no tingui rellevància o interès públic. 

S’estima el dret d’accés en aquest punt, però en cas de no existir la documentació 

sol·licitada, caldria que així es fes constar. 

 

 Finalment, l’Administració ja va lliurar còpia dels supòsit pràctic (prova D) i dels 

exercicis elaborats per cadascun dels candidats, i per això ja no cal pronunciar-s’hi. 
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