
  
 

 
 

1

            CNS 52 2017 
 
 
Dictamen en relació amb la consulta formulada per una entitat pública en relació amb una 
sol·licitud d’accés a la informació continguda en un expedient de selecció de personal 
per cobrir un lloc de treball, presentada per una de les persones participants en aquest 
procés. 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una entitat pública en 
que sol·licita a l’Autoritat que emeti un dictamen en relació amb la sol·licitud d’accés a la 
informació continguda en un expedient de selecció de personal per cobrir un lloc de treball, 
presentada per una de les persones participants en aquest procés. 
 
En concret, s’exposen els fets següents:  
 
En data 28 de febrer es va publicar a ATRI una convocatòria per cobrir una plaça de Tècnic/a 
(...). S’oferia un contracte d’obra o servei determinat amb una durada prevista fins al desembre 
de 2017. 
 
En data 25 d’abril de 2017 es va acordar deixar deserta la convocatòria interna perquè cap dels 
quatre candidats que s’haurien presentat complien amb els requisits establerts en la 
convocatòria.  
 
En data 9 de juny de 2017, una de les persones que haurien participat en aquest procés de 
selecció (treballadora de l’entitat pública amb vincle contractual indefinit) presenta una sol·licitud 
en que demana l’accés a l’expedient sencer de tot el procés en el qual va participar,  a l’empara 
de la legislació de transparència.  
 
Així mateix, l’ens consultant posa de manifest que el procés de selecció intern hauria constat, 
en una primera fase, d’un anàlisi de candidatures presentades, i posteriorment d’entrevistes 
personals amb tots els candidats per tal d’avaluar els seus coneixements, nivell d’idiomes, 
aptituds, inquietuds i motivacions pel canvi de posició. Com a resultat d’aquesta fase s’hauria 
elaborat un informe de selecció on figuren totes les dades de les persones que haurien 
participat en el procés selectiu. Segons s’exposa, aquestes documents proporcionen informació 
detallada sobre el perfil, la formació i la trajectòria professional del candidats, així com d’altres 
aspectes sobre aptituds, competències i inquietuds personals, incloent fins i tot dades 
especialment protegides.  
 
Tenint en compte el contingut d’aquesta informació, l’ens consultant es qüestiona la possibilitat 
de facilitar a la persona sol·licitant l’accés a les dades de companys o companyes de feina que 
també haurien participat com a candidats. 
 
Analitzada la consulta, que no s’acompanya de cap altra documentació, i d’acord amb l’informe 
de l’Assessoria Jurídica emeto l’informe següent: 
 
 

I 
 
          (...) 
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II 

 
La consulta planteja la possibilitat de donar accés a  una de les persones que haurien participat 
en un procés de selecció per a proveir un lloc de treball, a la informació de terceres persones 
participants en aquest procés.  
 
Des del punt de vista de la protecció de dades personals, facilitar l’accés a la informació 
personal continguda en l’expedient de provisió del lloc de treball a què s’ha fet referència, de 
manera que es permeti la identificació directa o indirecta de les persones que hi han participat, 
constitueix una cessió de dades (article 3.i) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD)) que, com a tal, s’ha de sotmetre al règim 
previst, amb caràcter general, per a les cessions o comunicacions de dades a l’LOPD. 
 
L’article 11.1 de l’LOPD estableix que “les dades de caràcter personal objecte del tractament 
només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament 
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ 
de l’interessat”. El mateix article disposa, en el seu apartat 2, que el consentiment no és 
necessari quan, entre d’altres excepcions, la cessió està autoritzada per una llei o norma amb 
rang de llei (lletra a). 
 
La persona que sol·licita l’accés tindria la condició d’interessada en el procediment, tal com es 
desprèn de l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1  d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
las Administracions Públiques (LPAC). 
 
La disposició addicional primera de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (LTC), estableix que l’accés de les persones interessades 
als procediments administratius en tràmit es regeix pel què determina la legislació sobre règim 
jurídic i procediment administratiu.  
 
En el cas analitzat, sembla que en data 25 d’abril de 2017 s’hauria acordat deixar deserta la 
convocatòria. Es desconeix però, la data de notificació o publicació d’aquesta resolució. Tenint 
en compte que la persona que sol·licita l’accés ho hauria fet en data 9 de juny de 2017, tot fa 
pensar que el procediment hauria finalitzat. Tot i així podria quedar oberta la possibilitat de 
presentar recurs, sigui en via administrativa o en via contenciosa, cosa que faria que la posició 
jurídica de la persona sol·licitant tornés a ser la d’una persona interessada en un procediment 
en tràmit –en aquest cas el procediment de recurs-.  
 
Això, sens perjudici que a les persones que tinguin la condició d’interessades, se’ls han de 
reconèixer com a mínim les mateixes garanties pel que fa a l’accés a la informació que a la 
resta de ciutadans que no tinguin aquesta condició, atesa l’aplicació supletòria de la Llei 
19/2014 (apartat 2 de la D.A. 1a). 
 
Dit això, i partint del fet que la posició jurídica de la persona que sol·licita l’accés és diferent a la 
de qualsevol altra persona que vulgui accedir a l’expedient, i atesos els amplis termes en què la 
normativa de procediment administratiu permet l’accés de les persones interessades, no tindria 
sentit, aplicar en aquest cas un règim jurídic diferent pel fet que en el moment en què  demanés 
la informació ja hagués o no interposat el recurs administratiu o contenciós administratiu. Per 
aquest motiu, considerarem que es d’aplicació la normativa de procediment administratiu. 
 



  
 

 
 

3

Amb tot, pel que fa a la incidència del dret a la protecció de dades en el fons d’aquesta consulta, 
pel tipus d’informació que es demana, el fet que sigui la legislació de procediment administratiu 
o la de transparència la norma legal habilitadora d’una eventual cessió de dades personals a 
tercers no variaria les conclusions d’aquest informe, i això per dos motius.  
 
En primer lloc, cal tenir en compte que tot i que la legislació de procediment administratiu 
reconeix el dret de les persones interessades a accedir i obtenir còpia dels documents 
continguts en el procediment en termes força amplis – article 53.1.a) de la Llei 39/2015, i article 
26 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya-, aquest dret no és un dret absolut. Si entra en conflicte amb altres 
drets, com podria ser en aquest cas el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter 
personal, caldrà fer una valoració i ponderació entre els drets en joc, per tal de decidir quin ha 
de prevaldre i en quina mesura.   
 
De fet, la mateixa Llei 39/2015 preveu en dos supòsits específics l’aplicació de les limitacions 
previstes en la legislació de transparència en l’exercici del dret d’accés a l’expedient de les 
persones interessades en el procediment.  
 
En concret, l’article 27.4 LPAC disposa “ Los interesados podrán solicitar, en cualquier 
momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos 
que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá 
al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones 
derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días 
a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u 
Organismo competente.” 
 
En fase de tràmit d’audiència, l’article 82.1 LPAC disposa “1. Instruidos los procedimientos, e 
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los 
interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las 
limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.”  
 
En segon lloc, en el cas que fos aplicable directament la normativa de transparència cal tenir en 
compte que la posició jurídica de la persona que sol·licita l’accés, sigui com a persona 
interessada en un procediment en curs, sigui per haver participat en el procés, el col·loca en 
una situació de legitimació superior a la de qualsevol altre ciutadà que formulés l’accés -en 
aquest cas a dades d’altres participants en el procés-, i aquesta circumstància seria rellevant a 
efectes de poder ponderar més favorablement, si escau, el seu dret d'accés amb el dret a la 
protecció de dades de les persones afectades. 
 
Per tant, una eventual cessió de dades a terceres persones, sense el consentiment dels titulars, 
requeriria en ambdós casos que aquesta dada no sigui de caràcter especialment protegit, i que  
sigui estrictament necessària per a la finalitat pretesa, qüestió que haurà de ser analitzada 
mitjançant la corresponent ponderació entre els diferents drets i interessos en joc, sigui una llei 
o altra la norma material aplicable. 
 
 

III 
 
L’article 53.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPAC) disposa que les persones interessades tenen dret a accedir i 
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obtenir còpia dels documents continguts en els procediments en els quals tenen aquesta 
condició. 
 
Per la seva part, l’article 26 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, també estableix que “els ciutadans que tenen la 
condició de persones interessades en un procediment administratiu en tramitació tenen dret a 
accedir a l’expedient i a obtenir còpia dels documents que en formen part. Si els documents són 
en format electrònic, els ciutadans tenen dret a obtenir-ne còpies electròniques.”  
 
La legislació de procediment administratiu aplicable reconeix el dret de les persones 
interessades a accedir a la informació que consta en el procediment i a obtenir-ne còpies en uns 
termes força amplis. Per altra banda, les persones interessades tenen el dret a utilitzar els 
recursos previstos per l’ordenament jurídic respecte de les decisions administratives que els 
afecten. 
 
Això no significa però que aquest dret d’accés sigui un dret absolut. Cal tenir present que si 
entra en conflicte amb altres drets, com podria ser en aquest cas el dret fonamental a la 
protecció de dades de caràcter personal (article 18.4 CE), caldrà fer una ponderació dels 
diferents drets en joc, per tal de decidir quin ha de prevaldre i en quina mesura.  
 
Així ho reconeixen, com hem vist, els articles 47.2 i 82.1 de la citada Llei 39/2015 en establir 
que l’obtenció de còpies o l’accés a l’expedient de les persones interessades en el tràmit 
d’audiència cal tenir en compte les excepcions previstes si escau en la legislació de 
transparència.  
 
En la mateixa línia, l’article 51 de la Llei 26/2010, en regular el tràmit d’audiència, estableix que 
la possibilitat d’accedir a l’expedient per part de les persones interessades no afectarà “les 
dades excloses del dret d’accés”. 
 
Per tant, tot i que en principi la normativa sobre procediment reconeix en termes força amplis el 
dret d’accés de la persona interessada, en la mesura que aquest dret d’accés comportaria una 
limitació del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal de la resta de 
concursants, caldrà veure si es tracta d’una limitació proporcionada, atès que, segons reiterada 
doctrina del Tribunal Constitucional, la limitació de drets fonamentals només es pot produir de 
manera proporcionada (SSTC 11/81, 57/94, 66/95, 48/05, 206/07, 11/06, 206/07, entre d’altres).  
 
Per aquest motiu, caldrà examinar si entre la informació que consta a l’expedient del 
procediment referida a altres persones participants diferents de la persona que sol·licita l’accés 
hi ha informació que sigui innecessària per la finalitat pretesa o que requereixi una especial 
protecció. Aquest examen s’efectua en el següent apartat d’aquest informe. 
 
 

IV 
 
L’objecte d’accés seria un expedient de selecció que s’hauria realitzat per a cobrir de manera 
temporal un lloc de tècnic/a (...) per a la realització d’un projecte concret (...), mitjançant un 
contracte d’obra o servei determinat. Pel que es desprèn de la informació facilitada per l’ens 
consultant, es tractaria d’un procés de selecció intern adreçat al personal de l’entitat pública i 
publicat al portal ATRI.  
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Atès que la persona sol·licitant hauria demanat l’accés a “l’expedient sencer”, cal entendre que 
sol·licita accés al conjunt d’informació i documentació generada i aportada pels candidats en la 
tramitació i resolució del procés selectiu, de què disposa l’òrgan de selecció.  
 
Dins d’aquesta documentació és previsible que hi hagin dades identificatives dels empleats 
públics encarregats de la tramitació i resolució de l’expedient, així com dades de les persones 
participants en el procés.  
 
Pel que fa a la informació personal de la participant sol·licitant de l’accés, apuntar que d’acord 
amb l’article 15.1 LOPD, “1. L’interessat té dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de 
les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de les dades i les 
comunicacions efectuades o que es prevegin fer.” 
 
 

V 
 
Pel que fa a les dades identificatives dels empleats públics que haguessin intervingut en la 
tramitació de l’expedient per raó del seu càrrec, el coneixement d’aquestes dades per part de 
les persones interessades en el procediment trobaria empara tant en el dret a identificar les 
autoritats i el personal al servei de les Administracions Públiques responsables de tramitar els 
procediments (l’article 53.1.b) l’LAPC, com en el control de la concurrència de causes 
d’abstenció, i si escau d’exercici de la recusació, (articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic i art. 64.1. c) LPAC), com també en el dret de 
defensa de les persones afectades, per tal d’analitzar la competència dels òrgans que hi han 
intervingut. 
 
Ara bé, aquesta informació no abastaria qualsevol dada identificativa d’aquestes persones, sinó 
només aquella indispensable per a identificar-les, com ara el nom i cognoms, lloc que ocupen o 
altres dades vinculades a la seva intervenció en el procediment de que es tracti. En canvi, no ho 
serien altres dades identificatives com ara el núm. de DNI, domicili etc. 
 

 
VI 

 
Pel que fa a la informació que consti en l’expedient de selecció referida a altres persones 
participants diferents de la persona que sol·licita l’accés, caldrà examinar la seva naturalesa, 
determinar si hi ha dades especialment protegides, i valorar si la resta de dades són o no 
necessàries per assolir la finalitat pretesa, tenint en compte a més a més, el grau d’afectació 
que la cessió d’aquestes dades podria suposar sobre la privacitat de les persones afectades. 
 
Amb caràcter general, els processos de selecció de personal per a la provisió de llocs de treball 
acostumen a incorporar nombrosa informació personal de les persones que hi participen, com 
les sol·licituds de participació; la documentació acreditativa la formació dels candidats 
((titulacions, cursos, idiomes...); les llistes de qualificacions que han obtingut els aspirants en 
relació amb els mèrits aportats i en l’entrevista que es realitza als candidats; les actes del 
tribunal qualificador corresponent, en què es recullen les valoracions dels mèrits al·legats, de 
l’entrevista realitzada, etc, i en definitiva, el resultat del procés selectiu.  
 
D’entrada del conjunt d’aquesta informació personal, hauria de quedar exclòs l’accés a dades 
especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les 
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creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d’infraccions 
penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que es 
compti amb el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada, tot això de conformitat 
amb l’article 7 LOPD i 23 LTC. 
 
Segons el que s’exposa en la consulta, en els informes d’avaluació dels diferents candidats hi 
constarien dades especialment protegides. Tot i que no s’especifica de quin tipus de dades es 
tracta, s’haurà de preservar la confidencialitat i limitar l’accés a la informació dels participants en 
el procés de selecció que estigui relacionada amb dades d’aquesta naturalesa, i que puguin 
constar en qualsevol dels documents de l’expedient, llevat que amb la sol·licitud s’hagués 
aportat el consentiment exprés de les persones afectades. 
 
 

VII 
 
Respecte a la resta d’informació personal dels participants que no tingui la consideració de 
dades especialment protegides, cal tenir en compte que l’expedient al qual es vol accedir 
s’emmarca en un procediment de concurrència competitiva, i atesa la condició de persona 
d’interessada de la persona que sol·licita l’accés, aquest accés hauria de respondre a la finalitat 
de l’exercici d’un dret, en concret el dret de defensa o el dret a interposar recurs contra una 
decisió administrativa que ha provocat un perjudici a la persona que sol·licitant 
 
El principi de qualitat de les dades, aplicable a qualsevol tractament de dades personals, 
estableix que “les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així 
com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en 
relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han 
obtingut” (article 4.1 LOPD).  
 
 
Caldrà per tant teninr en compte que l’accés a la informació personal continguda en la 
documentació de l’expedient haurà de respondre a l’exercici de la finalitat legítima esmentada, i 
haurà de limitar-se a les dades personals mínimes necessàries per assolir aquesta finalitat. 
 
Partint d’aquest premissa, i segons les dades de què disposem, la convocatòria hauria quedat 
deserta perquè cap dels candidats que haurien concorregut complien els requisits sol·licitats, fet 
que és rellevant per a la valoració sobre la necessitat d’accedir a la informació de la resta de 
participants.  
 
Així, en el cas que s’hagués seleccionat a un altre candidat, podria ser necessari per a la 
participant que sol·licita l’accés a efectes de control de l’àmbit discrecional de l’actuació dels 
òrgans de selecció, comprovar no només la valoració dels mèrits i capacitats pròpies i la del 
candidat seleccionat, sinó inclús la de la resta d’aspirants que haguessin pogut obtenir una 
puntuació superior a l’obtinguda per ella. 
 
En la valoració dels mèrits dels aspirants, i si escau de les proves que realitzin, hi ha sens dubte 
una marge de discrecionalitat tècnica que correspon a l’òrgan qualificador. Però el control 
d’aquest àmbit discrecional, per evitar que s’incorri en arbitrarietat, només es pot dur a terme si 
el subjecte perjudicat per la decisió administrativa té la possibilitat de conèixer els elements 
fàctics dels quals parteix la valoració i utilitzar els instruments que l’ordenament jurídic posa al 
seu abast. 
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Tenint en compte però, el fet que en aquest cas no hi hauria hagut un candidat seleccionat, el 
que pot ser rellevant per a la persona participant que sol·licita l’expedient a efectes de complir 
amb la finalitat d’accés perseguida -comprovar eventuals actuacions discrecionals de l’òrgan 
qualificador als efectes d’exercir el dret de defensa i de recórrer la decisió presa- és el 
coneixement de la valoració dels mèrits i capacitats pròpies obtingudes com a resultat del 
currículum i de l’entrevista personal realitzada. Això, permetrà a aquesta persona comprovar 
que s’hagin valorat tots els aspectes requerits en la convocatòria i com s’han valorat. En 
definitiva el que compta es que la candidata pugui conèixer els motius pels quals l’òrgan 
qualificador hauria decidit que la seva candidatura no era apta per ocupar el lloc de treball ofert. 
 
Més enllà d’això, i a manca d’una major informació o concreció, no es veu la necessitat de 
disposar de cap de les informacions que pugui haver-hi en els documents de l’expedient 
referides a la resta de participants en el procés. Aquestes persones tampoc haurien aconseguit 
el lloc, i això fa que la seva posició respecte de la candidata que sol·licita l’accés no suposi cap 
perjudici per als seus drets i interessos. 
 
Des del punt de vista de les persones afectades, cal tenir en compte que la informació que 
pugui constar en l’expedient, (dades curriculars, valoració del mèrits i capacitats – acadèmiques, 
professional o d’altra índole-) pot permetre l’elaboració de perfils de les persones participants. 
Certament, i al marge de l’exclusió de l’accés a dades especialment protegides, l’obtenció d’un 
perfil dels participants és una mesura força invasiva de la privacitat de les persones afectades, 
que pot afectar tant el desplegament de la seva vida en l’esfera personal, com en l’esfera social 
o professional. 
 
Els aspirants participen en el procediment amb unes expectatives de privacitat, confiant en la 
confidencialitat que envolta aquest tipus de processos que es convoquen via interna a través del 
portat ATRI, de manera que actuen amb la certesa de que ni caps, ni companys han de saber si 
estan participant o no en un determinat procés de selecció.  
 
Ateses les consideracions exposades, i a falta d’una major concreció, no sembla que en el cas 
que ens ocupa sigui necessari per assolir la finalitat perseguida l’accés per part d’una de les 
participants en el procés, a la informació sobre la resta de persones (companys o companyes 
de feina) que haurien participat. Tot això tenint en compte que aquest procediment hauria 
acabat amb una resolució de convocatòria deserta, per no complir cap dels candidats 
presentats els requisits exigits. 
 
Conclusions 
 
La normativa de protecció de dades no impediria l’accés per part d’una de les participants en el 
procés de selecció de personal objecte de consulta a la informació personal pròpia. En canvi, 
l’accés a les dades personals de la resta de persones que haurien participat en aquest 
procediment no sembla que sigui necessari per assolir la finalitat pretesa en aquest cas.  
 
 
 
Barcelona, 16 de novembre de 2017 
 
 
 


