
 

Núm. d'expedient: GVAGIP/2022/236

RESOLUCIÓ DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA:
ESTIMATÒRIA

I. Antecedents de fet

Primer. El dia 27 de mayo de 2022 té entrada en el registre electrònic de la Generalitat la sol·licitud d'accés
a  la  informació  pública,  amb  número  de  registre  GVRTE/2022/1712744,  efectuada  a  l'empara  de  la
normativa de transparència de la Generalitat (1), en la qual s'indica el següent:

"Estudie oposicions i sol·licito còpia de la següent documentació sobre les oposicions següents: 
*plantilla de respostes esperades pels òrgans tècnics de selecció - OTS (i barem de valoració o correcció, o
document semblant) dels tercers exercicis (resolució de supòsits pràctics) de les Convocatòries següents:

_22/15 y 23/15 (Cos superior tècnic d'administració general, A1-01)
_24/15 y 25/15 (Cos Superior de Gestió d'Administració General, A2-01)
_31/16 y 32/16 (Cos superior tècnic d'administració general, A1-01)

(referit a torn lliure i a promoció interna, a opció jurídica o general, i a opció econòmica)

Sol·licito accés a aquesta informació en format electrònic i per a abans de l'1 de juliol per tal de tindre temps
d'analitzar-la abans del proper exàmen d'A1 i A2, previst probablement per al juliol de 2022."

Segon. En aquesta data d'entrada en el registre electrònic de la Generalitat comença a comptar el termini
màxim d'un mes per a resoldre i notificar per l'òrgan competent de la Conselleria de CONSELLERIA DE
JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA(2).

II. Fonaments de dret

Primer. L'article 27 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i l'article 42.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol,
estableixen que qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització
constituïda legalment, té dret d'accés a la informació pública, mitjançant una sol·licitud prèvia i sense més
limitacions que les establides en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no és necessari motivar la sol·licitud ni
invocar la llei.

Segon. Els articles 9, 28 i 32 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i els articles 44 a 49 del Decret 105/2017, de 28
de juliol, estableixen els límits d'accés a la informació pública, el règim aplicable en el cas que la informació
sol·licitada continga dades de caràcter personal i les causes d'inadmissió.

Tercer. L'article 35 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, estableix els òrgans competents per a la resolució del
procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública. L'article 16 del Decret DECRET 169/2020, de 30
d¿octubre, del Consell, d¿aprovació
del Reglament orgànic i funcional de la Presidència
de la Generalitat,  pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de CONSELLERIA
DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, estableix que l'òrgan competent per a resoldre
és DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA.
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En atenció als antecedents de fet i els fonaments de dret descrits,

RESOLC

Primer. Vist que la sol·licitud no incorre en cap dels límits d'accés a la informació pública ni conté dades de
caràcter personal que hagen de ser protegits ni hi ha causa d'inadmissió, s'estima la sol·licitud, es concedeix
l'accés a la informació pública sol·licitada i es posa a disposició de qui l'ha sol·licitat:

◦ Com annex a la present resolució.

Segon.  La normativa de protecció de dades personals serà aplicable al tractament posterior de les dades
obtingudes  a  través  de  l'exercici  del  dret  d¿accés  (4),  la  qual  cosa  comporta  que  qualsevol  tractament
posterior de dades personals obtingudes a conseqüència del present accés haurà d'ajustar-se als principis,
límits i  altres regles contingudes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter  personal  (5).  En
qualsevol cas, es garantirà que no s'altere el contingut de la informació ni es desnaturalitze el seu sentit,
havent de citar-se la font i data de l'última actualització.

Tercer. Notificar a la persona/entitat interessada aquesta resolució que posa fi a la via administrativa. Contra
ella podrà interposar-se un recurs contenciós-administratiu en el  termini  de dos mesos,  comptats des de
l'endemà al de la notificació d'aquesta  resolució (6). No obstant això, amb caràcter potestatiu i previ a la
seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, podrà interposar-se una reclamació davant
el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern en el termini d'un mes, comptat
també des de l'endemà al de la notificació d'aquesta resolució (7).
___________________________
1 Article 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana i capítol II del
títol II del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern.
2 D'acord amb el que s'estableix en l'article 34.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i l'article 55.1 del Decret 105/2017, de
28 de juliol.
4 D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
5 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
general de protecció de dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. Article 9 de la 
Llei 1/2022, de 13 d'abril.
6 Conforme al que s'estableix en els articles 112, 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
7 Segons el que es disposa en l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i l'article 57 del Decret 105/2017, de 28 de 
juliol.
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