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CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
València, 29 de juny de 2017
En resposta a la consulta formulada per la Secretaria General de l'Ajuntament de Dénia, mitjançant
correu electrònic remés al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern amb
data 9 de desembre de 2016, després de la corresponent deliberació, la Comissió Executiva del Consell
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern ha acordat emetre el següent:
INFORME
1r
Amb la data més amunt indicada, la Secretaria General de l'Ajuntament de Dénia va traslladar a
la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern una
consulta sobre una petició d'accés a informació pública per part d'un empleat municipal.
2n
En concret, la consulta elevada per la Secretaria General de l'Ajuntament de Dénia deia,
literalment, el següent:
“Ha tingut entrada a l'Ajuntament de Dénia una petició d'accés a la informació pública d'un
empleat municipal, en la qual sol·licita la còpia d'un expedient de reorganització departamental
(es tracta d'un concurs de provisió de llocs de treball).
Hem observat que la línia seguida pel Consell de Transparència estatal, que al·ludeix a un
informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (informe 0178/2014), és la de concedir
l'accés tenint en compte la condició d'interessat en l'expedient del sol·licitant.
Comparteix el Consell de Transparència aquest criteri? S'ha de concedir als tercers afectats el
termini de 15 dies previst en l'article 15.5 de la Llei 2/2015 per a formular al·legacions?
3r
Ja que entre les funcions encomanades a la Comissió Executiva del Consell de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern, a l'empara del que s'ha prescrit en l'article 42.1.d) de la
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana, està la de “resoldre les consultes que, en matèria de transparència o accés a la
informació pública, li plantegen les administracions públiques i altres entitats subjectes a aquesta llei”,
i de manera més genèrica, fins i tot, la d'“assessorar en matèria de transparència, accés a la informació
pública i bon govern” (apartat i), i que, així mateix, correspon a aquesta Comissió Executiva “adoptar
criteris d'interpretació uniforme de les obligacions contingudes en aquesta llei” (apartat c) i “aprovar
recomanacions per al millor compliment de les obligacions contingudes en aquesta llei” (apartat h); és
evident que la consulta formulada per l'Administració reclamant queda suficientment emparada en la
llei.
4t
En relació amb la consulta plantejada, i atés que aquest Consell desconeix els detalls de la
petició d'informació respecte a la qual s'han plantejat dubtes a l'Ajuntament (en particular si el

sol·licitant de la informació era un participant en el concurs de provisió de llocs de treball i si va
sol·licitar la informació esmentada en el transcurs d'aquest procés), així com a quina concreta decisió
del Consell Estatal fa referència la consulta, només es poden realitzar algunes observacions generals.
En particular, les següents:
La disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, estableix en l'apartat primer:
“la normativa reguladora del corresponent procediment administratiu serà l'aplicable a l'accés, per part
dels que tinguen la condició d'interessats en un procediment administratiu en curs, als documents que
s'hi integren”. Aquesta disposició addicional no suposa que els ciutadans en general no puguen
sol·licitar, emparant-se en la normativa d'accés a la informació pública, informació respecte a un
expedient en curs si no són interessats, sinó que pretén coordinar el règim general d'accés a la
informació amb el tractament específic de l'accés, per part dels interessats, a l'expedient, que és propi
del procediment de què es tracte. I és que els interessats disposaran d'un règim especialment privilegiat
d'accés a la informació pública continguda en els seus expedients, règim que serà el regulat per les
normes del procediment de què es tracte, mentre que la resta de la ciutadania se sotmetrà al règim
general de la Llei 19/2013, i als límits previstos pels articles 14 i 15. Òbviament, entre aquests límits,
en no poques ocasions hi haurà motius perquè es puga denegar totalment o parcialment l'accés a la
informació a aquells que no són interessats quant als diversos interessos i drets que es donen per
tractar-se d'un procediment o expedient que està pendent de resolució.
Per tant, i respecte al procediment que s'ha de seguir per a tramitar una sol·licitud d'informació rebuda,
caldrà estar a si aquestes es produeixen en el transcurs d'un procediment d'accés a la funció pública o
provisió de llocs per un dels participants en aquest procediment, i en aquest cas caldrà aplicar el règim
(privilegiat) establit per a aquests, o es tracta d'una sol·licitud a l'empara del dret general d'accés a la
informació regulat exclusivament per la Llei 19/2013, i en aquest cas sí que caldria estar a la
sol·licitud d'al·legacions prevista en la llei mencionada.
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