
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 4/2018, de 10 de gener 

 

Accés a un expedient de selecció quan hi ha actuacions d’una altra 

Administració en curs (accés al text de la resolució)  

 

L’interessat va presentar a un ajuntament una sol·licitud d’accés amb vista a un 

expedient de selecció de personal. L’ajuntament li va denegar en trobar-se 

l’esmentat expedient en fase d’estudi per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). 

 

Per tal de resoldre correctament, la GAIP va trametre còpia de la reclamació a 

l’OAC perquè informés sobre si estava realitzant una investigació relacionada amb 

l’expedient i si considerava que l’accés del reclamant podia pertorbar-la. L’OAC va 

respondre que el dret d’accés no perjudicava la seva tasca d’investigació. També 

es va sol·licitar informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APD).  

 

S’estima parcialment el dret d’accés a les dades que consten a l’expedient i són 

necessàries i proporcionades per a la finalitat de control de l’Administració, consistent 

en la informació professional de la persona contractada: serveis prestats, 

titulacions universitàries, competències en tecnologies de la informació i la 

comunicació, idiomes, etc. que s’hagin valorat i hagin determinat la seva 

selecció. Per contra, no es pot accedir a la informació no rellevant per al control 

de l’ajuntament, com ara les dades relatives al DNI, domicili, estat civil, nombre de 

fills, signatura, aficions, dades del currículum que aporten un perfil personal o dades 

professionals que no hagin estat determinants per a la selecció de la persona 

contractada.  

 

La GAIP assenyala igualment que d’acord amb l’APD no es pot estimar l’accés a la 

documentació acreditativa dels mèrits o l’accés al contingut concret de les 

proves realitzades (entrevistes, psicotècnics, exàmens, etc.). 

 

Quant als aspectes formals, la GAIP argumenta que la resolució desestimatòria inicial no 

revesteix forma de Decret d’alcaldia, com caldria, ni s’expressen les vies de recurs. 

Tanmateix, aquestes irregularitats no comporten l’estimació per silenci positiu de la 

sol·licitud, perquè l’Administració al·lega un límit al dret d’accés (art. 35.3 de la Llei 

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

govern). No obstant, s’invoca genèricament un límit al dret d’accés sense identificar-lo, 

fonamentat en la suposada denegació de l’accés als expedients resolts per l’OAC (que se 

citen, però no s’aporten). En els mateixos termes, entén que, en cas d’haver-se invocat, 

tampoc s’haguessin pogut aplicar els límits relatius a les funcions de vigilància, 

inspecció i control, ni el límit relatiu a que la investigació tenia per objecte 

l’eventual comissió d’infraccions penals, administratives o disciplinàries (aquest últim 

cas, per afirmacions explícites de l’OAC). 

 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_4_2018.pdf

