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RESOLUCIÓ de la sol·licitud d’accés a informació pública AIP 4/2022 de la  
 

 

Antecedents  

 

1.- En data 22/09/2022 es va rebre en aquesta Autoritat un escrit de la Sra.  
 (en endavant, la sol·licitant) pel qual sol·licitava l’accés a: 

“ Objecte de la sol·licitud: Correcció proves pràctiques curs DPD impartit per l'EAPC i 
APDCAT. Demano que se m'enviï la plantilla de la prova pràctica que ha servit de base per 
fer les correccions i posar la nota dels casos pràctics en l'examen del curs. També demano 
una còpia de tots els exàmens corregits anonimitzats de totes les persones que el van 
realitzar amb la nota que se'ls hi va puntuar en la prova pràctica realitzada el dia 15 de juliol 
de 2022”. 

En el seu escrit, la sol·licitant motivava aquesta petició d’acord amb el següent: 

 “ Motiu de la sol·licitud: Sóc una alumna del curs impartit per l'APDCAT i l'EAPC, nomenat 
Programa de formació especialitzada per a DPD de l'Administració local, que va finalitzar 
amb la realització de dues proves el dia 15 de juliol de 2022. Una de les proves era tipus 
test, i l'altra un cas pràctic. He sol·licitat per correu electrònic que m'enviïn la segona prova 
corregida que ha servit de matriu per poder posar la nota a aquests casos pràctics i no se 
m'ha enviat. També necessito per poder comparar com s'ha puntuat la prova pràctica, 
l'examen realitzat per tots els alumnes del curs, anonimitzats però amb la nota que se'ls hi 
va posar per poder fer una comparativa i veure el grau de seriositat en la correcció feta i de 
rigorositat”. 

 2.- Per mitjà d’ofici de data 29/09/2022 es comunicà a la persona sol·licitant la recepció de 
la seva sol·licitud d’accés, així com d’altra informació que resultava preceptiva. En aquest 
sentit, la sol·licitant va acceptar la notificació electrònica el mateix 29/09/2022. 

 

Fonaments de Dret 

1.- És competent per resoldre la sol·licitud d’accés la directora d’aquesta Autoritat, de 
conformitat amb l’article 8 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i l’article 32.d) de l’LTC. 

2.- La sol·licitud d’accés que aquí s’analitza compleix els requisits exigits per la normativa 
aplicable (art. 18.2 de l’LTC).  

La informació respecte la qual se sol·licita l’accés deriva de la segona edició del Curs de 
formació especialitzada per a delegats i delegades de protecció de dades (DPD) de les 
administracions públiques i el seu sector públic, que han impulsat conjuntament l’APDCAT i 
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l’EAPC (2021-2022)  i més concretament, de la correcció de les proves pràctiques derivades 
d’aquest curs.   

La persona sol·licitant demana que se li enviï la plantilla de  la segona prova corregida que 
ha servit de matriu per fer les correccions i posar la nota dels casos pràctics en l’examen del 
curs, així com una còpia de tots els exàmens corregits anonimitzats de totes les persones 
que el van realitzar amb la nota que se’ls hi va puntuar en la prova pràctica realitzada el dia 
15 de juliol de 2022. 

Un cop revisada la informació  que és objecte de sol·licitud d’accés i la normativa aplicable, 
procedeix desestimar-la parcialment, en base al que seguidament s’exposa. 

3.1.- Primerament, pel que fa al lliurament dels criteris d’avaluació acordats per la Comissió 
d’avaluació de la segona edició del Curs de Delegats de Protecció de Dades (2022) relatius 
al cas pràctic de la prova realitzada el 15 de juliol de 2022, s’estima l’accés i s’adjunta, com 
annex, a la present resolució, ates que al tractar-se d’un cas pràctic no existeix una matriu 
com a tal sinó una llista d’elements que serveixen de criteris per avaluar el cas pràctic. Cal 
afegir que la prova realitzada per la persona sol·licitant i els criteris d’avaluació li van estar 
lliurats, per correu electrònic, en data 6 de setembre i 19 de setembre, respectivament. 

3.2.- Respecte l’accés als exàmens de la resta de participants en l’esmentada prova 
procedeix dur a terme la ponderació prevista a l’article 24.2 de l’LTC i es considera que, tot i 
que es poguessin lliurar sense dades identificatives directes, la persona sol·licitant podria 
procedir a la reidentificació de les proves, sense realitzar esforços desproporcionats, atès 
que són proves manuscrites de les persones amb les quals ha assistit a classe al llarg de tot 
el curs, sent més que probable que s’hagin intercanviat notes i documents manuscrits. Al 
que cal afegir que no ens trobem davant d’un procés de concurrència competitiva ni similar. 
És per això que es considera que en relació amb aquestes dades preval el dret a la 
protecció de dades de les persones que varen realitzar la prova pràctica front a l’interès 
legítim de la persona sol·licitant.  

 

Per tot això, 

RESOLC 

 

Primer.- Estimar parcialment la sol·licitud d’accés a la documentació sol·licitada pel que fa a 
l’accés als criteris d’avaluació seguits per la Comissió d’avaluació i es desestima l’accés en 
relació a les proves pràctiques dels participants en l’examen dels Curs per a Delegats i 
Delegades de Protecció de Dades de l’any 2022. 

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona sol·licitant, juntament amb la documentació 
en relació amb la qual s’estima l’accés.  

Tercer-  Publicar aquesta resolució al Portal de Transparència de l’Autoritat, prèvia 
dissociació de les dades personals,  de conformitat amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2013.  
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Quart.- Comunicar a la persona sol·licitant que la normativa de protecció de dades 
personals serà d’aplicació a qualsevol tractament que dugui a terme de les dades de 
terceres persones que consten a la documentació que se li remet. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb els articles 26.2 de 
la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 14.3 del 
Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, es pot interposar reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
notificació, d’acord amb els articles 39.1 i 42.1 de la Llei 19/2014. Alternativament, en el 
mateix termini d’un mes podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb el que preveuen els articles 38 
de la Llei 19/2014 i 123 i següents de l’LPAC; o bé, es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 
71.4 de la Llei 19/2014 i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa   

Igualment, la persona afectada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 

La directora,  

  

 




