
Resolució GAIP 2/2020, de 2 de gener 

Accés a un expedient de selecció, incloent-hi documents propis, amb la doble 

condició d’interessat i persona legitimada per la normativa de transparència 
(accés al text de la resolució)  

Un aspirant no seleccionat per ocupar un lloc de treball va presentar una 

instància per tenir accés a l’expedient complet de la convocatòria, en format 

digital, per poder consultar la puntuació dels dos candidats que s’havien presentat. Va 

adreçar-se la GAIP atès que l’administració (un ajuntament) no va atendre correctament 

la seva petició, tot indicant alguns documents específics. 

En la seva resolució íntegrament estimatòria la GAIP argumenta el següent: 

 Allò sol·licitat és informació pública, ja que s’ha elaborat o es troba en poder de

l’Administració. A més, l’ajuntament no ha invocat en aquest cas cap límit que

justifiqui la denegació de la petició.

 Part de la informació podria estar afectada pel límit de protecció de dades de

caràcter personal, com per exemple el currículum i la valoració i la puntuació dels

candidats. No obstant, es tractaria tant de dades pròpies del reclamant com de

dades no especialment protegides de l’altre aspirant (finalment seleccionat), i per

això seria procedent donar-hi accés d’acord amb l’art. 24.2 de la Llei 19/2014, del 29

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG)

amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les

persones afectades.

Atès que la persona reclamant afegeix al seu dret d’accés el relatiu a la

defensa dels seus drets i interessos professionals, ha de prevaldre, en

aplicació de l’art. 24.2 LTAIPBG, el seu dret a accedir a la informació per

damunt de l’eventual protecció de les dades personals no especialment

protegides de la persona seleccionada. Com que aquest dret es fonamenta, si

més no parcialment, en la seva condició de persona interessada i en atenció al

principi de minimització de dades personals, se l’insta a no divulgar la informació

obtinguda que contingui dades de l’altre aspirant (especialment el currículum),

a les que difícilment hi podria accedir qualsevol altra persona que no tingués

la condició d’interessada.

 L’ajuntament ha de facilitar còpia digital de tots els documents que formen part de

l’expedient. Quant a aquells demanats expressament a la sol·licitud que no formin

part de l’expedient, caldrà assenyalar expressament la seva no existència.

 El fet que alguns documents s’hagin aportat per l’interessat no justifica

denegar-ne l’accés, ja que pot ser pertinent a efectes de comprovar que

precisament s’han tingut en compte per valorar la seva candidatura. Així

mateix, l’accés a les pròpies dades es troba garantit per la legislació de protecció de

dades, en concret l’art. 15 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell

de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament

de dades personals i en la lliure circulació d’aquelles dades, i pel qual es deroga la

Directiva 95/46/CE.

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_2_2020.pdf

