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Assumpte: Comunicació sobre la sol·licitud d’accés a informació pública AIP 2/2022 

 

En relació amb la vostra sol·licitud d’accés a informació pública rebuda a l’Autoritat en data 

20/01/2021, en què sol·licitàveu “còpia de les tres proves (test, preguntes curtes i casos pràctics) 

proposades, així com de les plantilles de respostes correctes corresponent al procés selectiu per 

cobrir 3 places en règim de personal laboral fix de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de: 

la convocatòria publicada en el DOGC núm. 8361, de 10.3.2021), i de la publicada en el DOGC 

núm. 8069 21.2.2020”, se us facilita en documents adjunts la informació sol·licitada.   

 

La resolució estimatòria és substituïda per aquesta comunicació,  de conformitat amb el que 

disposa l’article 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern i l’article 73 del Decret 8/2021, de 9 de febrer sobre la 

transparència i el dret d’accés a la informació pública. 

 

En aplicació del que disposa l’article 39.1 de la Llei 19/2014, aquesta comunicació pot ser objecte 

de reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, en el 

termini d’un mes a comptar de la seva notificació. Tot això, sens perjudici de la interposició de 

recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes des 

de la seva notificació, d’acord amb l’article 38 de la Llei 19/2014, i els articles 123 i 124 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques; o 

bé, recurs contenciós administratiu davant l’òrgan judicial que sigui competent, en el termini de dos 

mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la comunicació, d’acord amb el que 

disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. 

 

 


