
Resolució GAIP 697/2019, de 31 d’octubre 

Accés al material que s’ha utilitzat per elaborar el temari d’un procés selectiu 
(accés al text de la resolució)  

Un ciutadà va sol·licitar a un ajuntament l’accés a diferents materials que 

s’haguessin pogut utilitzar per elaborar el temari de la part específica d’un 

procés de selecció, tot concretant-ne alguns de possibles. L’entitat local va respondre 

fora de termini que no en podia donar accés ja que aquests materials no formen part 

d’un expedient. Presentada la reclamació a la GAIP, l’ajuntament va resoldre 

desestimant l’ulterior recurs de reposició argumentant en aquesta ocasió que: 

 L’aprovació d’un temari no exigeix recopilació de normativa ni sistematització

de documentació.

 Són les persones aspirants les que seleccionen els materials.

 No té l’obligació de disposar de la relació de documentació demanada pel

sol·licitant. Com que la informació no existeix per impossibilitat de lliurament, no

pot ser considerada informació pública.

La GAIP dona la raó íntegrament al reclamant, amb els següents arguments: 

 Allò que se sol·licita és informació pública, d’acord amb l’art. 2.b de la Llei

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

govern (LTAIPBG). No és previsible que concorrin límits al dret d’accés conforme als

arts. 18 i 20.1 LTAIPBG.

 El dret d’accés abasta tota aquella informació en poder de l’Administració,

formi o no part d’un expedient determinat.

 En relació amb l’existència o no de la informació demanada, la qüestió a resoldre

no és si l’ordenament jurídic obliga a disposar de la recopilació de materials

per a processos selectius, sinó si l’ajuntament ha utilitzat o no materials per

elaborar el temari de selecció i, en cas afirmatiu, quins són aquests

materials. A més, la persona reclamant presumeix argumentadament que la

documentació deu existir, almenys en relació amb algun dels temes de la part

específica en coincidir exactament amb els epígrafs d’un llibre.

Per tant, cap de les respostes de l’ajuntament és satisfactòria. Aquest s’ha de 

pronunciar precisament sobre si hi ha en els serveis municipals algun rastre 

documental relatiu a materials que s’hagin pogut utilitzar per elaborar el temari de la 

part específica de la selecció citada i, en cas afirmatiu, n’ha d’informar i donar còpia en el 

cas de tres temes específicament demanats del programa de matèries. 

Així mateix, atès que la persona reclamant ha argumentat la plausibilitat que s’hagi 

utilitzat aquesta mena de documents, si la resposta municipal és que no n’ha 

utilitzat cap, o que no en té constància, també hauria d’argumentar-ho 

mínimament. 
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