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               IAI 27/2017 
 
Reclamació: 259/2017 
 
Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública en l’expedient de reclamació contra un Ajuntament, en relació amb una sol·licitud 
d’accés a informació sobre un acte de mediació. 
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) demana a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que emeti un informe sobre la reclamació 259/2017, 
presentada en relació amb la sol·licitud d’accés a informació sobre un acte de mediació. 
 
Analitzada la sol·licitud, que s’acompanya d’una còpia de l’expedient administratiu tramitat 
davant la GAIP, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet l’informe següent: 
 
 
Antecedents 
 
 
1. En data 21 de juliol de 2016, la persona reclamant presenta un escrit a l’Ajuntament, en el 
qual, arran d’un suposat conflicte d’interessos amb altres veïns del municipi, sol·licita conèixer la 
posició de l’Ajuntament, així com la “intervenció del Jutge de Pau, i si es considera oportú un 
representant de l’Ajuntament, en un cara a cara entre les dues parts (...)”. 
 
2. En l’escrit de resposta, de data 5 d’agost, l’Ajuntament informa el reclamant sobre la 
normativa existent sobre contaminació acústica, i sobre les franges horàries establertes per a 
l’emissió de sorolls al municipi. 
 
3. En data 11 d’agost, el reclamant presenta un nou escrit en què, en relació amb “l’acte de 
mediació” que s’hauria produït a la seu de l’Ajuntament en data 10 d’agost, amb presència del 
Jutge de Pau, sol·licita “còpia de l’escrit, acompanyat del plec de signatures, que el Jutge de 
Pau ens va llegir però en cap moment vàrem tenir a les nostres mans.” En data 25 d’agost i en 
data 5 de setembre, el reclamant reitera la seva sol·licitud. 
 
4. En data 31 d’agost de 2016, l’Ajuntament emet el Decret d’Alcaldia 98/2016, que notifica a la 
persona reclamant, en el qual indica que en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal “s’ha de procedir a la reserva parcial de 
la informació sol·licitada (...)”, i resol: 

 
“1r. Accedir a la petició formulada per part de (...) sol·liciten còpia de l’escrit, acompanyat del 
plec de signatures que el Jutge de Pau els hi va llegir el dia de l’acte de mediació. 
2n. Proporcionar als interessat còpia del document eludint per ser rellevant les dades que 
s’han de protegir de conformitat amb Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
(...).” 
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5. Consta en l’expedient còpia de l’escrit que l’altra part en el conflicte hauria presentat, en data 
9 d’agost, a l’Ajuntament, en el que consten el nom i cognoms de diverses persones que, 
segons l’escrit, haurien sigut testimonis de situacions de conflicte amb el reclamant.  
 
6. El reclamant reitera, en un escrit de 15 de setembre que, a banda de “l’escrit de la part 
contrària” -que segons exposa ja li hauria estat entregat en data 5 d’agost-, “també demanava, i 
demano, les signatures que l’acompanyen les quals us negueu a donar-me en el Decret 
d’Alcaldia número (...). I em negueu les signatures emparant-vos en la Llei Orgànica de 
protecció de dades.” 
 
7. En data 13 de setembre, l’Ajuntament tramet al reclamant còpia de l’escrit del Jutge de Pau, 
en què aquest aclareix que l’acte celebrat en data 10 d’agost de 2016 no va ser un acte de 
“mediació” ni un acte de “conciliació” -els quals, segons el Jutge de Pau, segueixen altres vies 
procedimentals i s’acompanyen d’una acta final- sinó una intervenció a petició de l’Ajuntament.  
 
8. En data 29 de setembre, el reclamant presenta recurs de reposició –que amplia en data 11 
d’octubre- contra el Decret d’Alcaldia esmentat i al·lega que la denegació de les dades 
personals dels signants que figuren en la llista que es va adjuntar al document presentat pel Sr. 
(...), “limita de forma absolutament improcedent el dret de defensa d’aquesta part i li causa 
indefensió”, per la qual cosa reitera la seva sol·licitud de conèixer la “identitat i adreces de les 
persones signants que figuren al document adjunt a l’escrit presentat per la família (...)”.  
 
9. Consta en l’expedient que el reclamant s’hauria adreçat al Síndic de Greuges de Catalunya, 
el qual, per escrit de data 18 de maig de 2017, conclou la seva actuació sense apreciar 
irregularitats en l’actuació de l’Ajuntament. 
 
10. En data 12 de juny de 2017, la persona sol·licitant presenta reclamació davant la GAIP 
contra la denegació de l’accés a la informació esmentada.  
 
11. En data 5 de juliol de 2017 la GAIP sol·licita a aquesta Autoritat que emeti informe en relació 
a la reclamació presentada.  
 

 
Fonaments Jurídics 
 
 
      I 
 
De conformitat amb l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, l’APDCAT és l’organisme independent que té per objecte garantir, en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i 
d’accés a la informació que hi està vinculada. 
 
L’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (en endavant, LTC), que regula la reclamació contra les resolucions en 
matèria d’accés a la informació pública, estableix que si la denegació s’ha fonamentat en la 
protecció de dades personals, la Comissió n’ha de emanar informe a l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, el qual ha de ser emès en el termini de quinze dies. 
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Per això, aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que 
l’accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades, entesa 
com qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre 
tipus relativa a persones físiques identificades o identificables sense esforços desproporcionats 
(arts. 5.1.f) i 5.1.o) del Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD)). Per tant, queda fora de l’objecte d’aquest informe 
qualsevol altre límit o aspecte que no afecti les dades de caràcter personal que constin en la 
informació sol·licitada.  
 
El termini transcorregut per a l’emissió d’aquest informe pot comportar una ampliació del termini 
per resoldre la reclamació, si així ho acorda la GAIP i es notifica a totes les parts abans que 
conclogui el termini per resoldre. 
 
En conseqüència, el present informe s’emet en base a les esmentades previsions de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 32/2010, aquest informe es publicarà al web de l’Autoritat un 
cop notificat a les persones interessades, amb l’anonimització prèvia de les dades de caràcter 
personal. 
 

II 
 
La informació a la que sol·licita accedir la persona reclamant consisteix en un llistat amb els 
noms i cognoms de persones físiques que haurien signat com a testimonis en el 
document adjunt a l’escrit presentat per una de les parts del conflicte veïnal que seria, per la 
informació disponible, l’origen de la sol·licitud. 
 
Fem notar que, si bé en l’expedient tramès a aquesta Autoritat no s’adjunta còpia del llistat en 
qüestió, de manera que no es pot comprovar amb exactitud quines dades s’hi inclouen, per la 
informació disponible, el llistat inclouria el nom i cognoms de les persones que signen com a 
testimonis, sense descartar la inclusió de l’adreça, del núm. de DNI, o de la signatura 
d’aquestes persones. 
 
En qualsevol cas, pel que fa les dades relatives a aquestes terceres persones, que haurien 
signat com a testimonis en l’escrit esmentat, escau recordar que tant la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), com el Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD 
(en endavant, RLOPD), tenen per objecte protegir tota la informació sobre persones físiques 
identificades o identificables.  
 
Als efectes que interessen, la informació personal sobre els testimonis que pugui constar en el 
llistat requerit, són dades personals (art. 3.a) LOPD), identificatives de les persones afectades 
(art. 3.e) LOPD), i per tant queden protegides per la normativa de protecció de dades. 
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Les dades personals només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de la finalitat 
directament relacionada amb les funcions legítimes del cedent i cessionari, amb el consentiment 
previ de l’interessat. No obstant això, d’acord amb l’article 11.2 a) LOPD serà procedent la 
cessió de dades sense comptar amb el consentiment de l’interessat, quan aquesta cessió 
estigui emparada per una norma amb rang de Llei.  
 
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LTC), té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública.  
 
Aquesta llei té per objecte, entre d’altres, regular i garantir la transparència de l’activitat pública, 
així com regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació 
públiques (art. 1.1, apartats a) i b) LTC). 
 
L’article 18 de la LTC estableix que “les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, 
a què fa referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona 
jurídica legalment constituïda” (apartat 1). L’apartat 2.b) del mateix article defineix “informació 
pública” com “la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder 
com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li 
subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei”.  
 
En termes similars es pronuncia la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern (LT), en els seus articles 12 (dret d’accés a la informació pública) i 13 
(informació pública).  
 
D’acord amb l’article 20 i s. de l’LTC, el dret d’accés a la informació publica pot ser denegat o 
restringit per les causes expressament establertes a les lleis. En concret i pel que fa a la 
informació que conté dades de caràcter personal, cal valorar si el dret a la protecció de dades 
de les persones afectades, justifica o no la limitació del dret d’accés a la informació pública 
regulat a la LTC que invoca la persona reclamant, o dit d’una altra manera, si la Llei de 
transparència, donaria cobertura legal a una comunicació o cessió de dades com la que es 
planteja en aquest cas. 
 
 

III 
 
Per la informació aportada, sembla que el llistat en qüestió, juntament amb l’escrit d’una de les 
parts en el conflicte, hauria estat recollit per part del Jutge de Pau durant l’acte que s’hauria dut 
a terme, a instància de l’Ajuntament, en les dependències d’aquest (segons l’escrit del Jutge de 
Pau, de data 13 de setembre, que consta en l’expedient). 
 
Es desconeix si el Jutge de Pau disposa també d’aquest llistat que sol·licita el reclamant. 
Segons el Jutge de Pau (escrit del 13 de setembre), l’acte realitzat a l’Ajuntament en data 10 
d’agost, no hauria estat, pròpiament, un acte de conciliació ni un acte de mediació, i no s’hauria 
aixecat acta del mateix. Per la informació disponible, és l’Ajuntament el que disposaria de la 
informació sol·licitada, atesa la seva intervenció en el conflicte veïnal, iniciada arran de l’escrit 
presentat pel reclamant en data 21 de juliol de 2016. 
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En qualsevol cas, aquesta Autoritat no té constància que, en el moment d’emetre aquest 
informe, hi hagi un procediment administratiu en tràmit sobre la qüestió en relació amb la qual el 
reclamant sol·licita accés a la informació. 
 
Ara bé, en cas que sigui així, i l’Ajuntament estigui tramitant un procediment administratiu en 
relació amb l’assumpte plantejat, caldrà tenir en compte la disposició addicional primera, ap. 1, 
de la LTC, segons la qual: “L’accés dels interessats als documents dels procediments 
administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i 
procediment administratiu.” 
 
Així, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPAC), en concret, l’article 53.1.a) de la LPAC, disposa que els interessats en un 
procediment administratiu tenen, entre d’altres, el dret: 
 

“a) A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què 
tinguin la condició d’interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui, en cas 
que l’Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l’òrgan 
competent per a la seva instrucció, si s’escau, i la resolució; i els actes de tràmit dictats. 
Així mateix, també tenen dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en 
els procediments esmentats. (...).” 
 

El reconeixement d’aquest dret a accedir a un expedient d’un procediment administratiu en base 
a l’article 53.1.a) LPAC, es refereix als procediments administratius oberts o que s’estiguin 
substanciant en el moment de sol·licitar l’accés a la informació, i està condicionat al fet que la 
persona que vol accedir-hi tingui la condició d’interessada. En el cas que, en el moment 
d’emetre aquest informe, s’estigui substanciant un procediment administratiu en relació amb els 
fets controvertits –qüestió que es desconeix-, caldria considerar que el reclamant pot tenir la 
condició d’interessat. 
 
Tenint en compte això, l’article 82.1 de la LPAC, relatiu a la participació dels interessats en el 
tràmit d’audiència d’un procediment administratiu, disposa que: 
 

“1. Un cop instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la proposta de 
resolució, s’han de posar de manifest als interessats o, si s’escau, als seus representants, 
per a la qual cosa s’han de tenir en compte les limitacions previstes si s’escau a la Llei 
19/2013, de 9 de desembre. 
 (...).”  

 
Disposar de la condició d’interessat donaria suficient cobertura legal per a comunicar aquelles 
dades personals o aquells documents d’un expedient, el coneixement de les quals sigui 
rellevant per a l’exercici dels drets del ciutadà, com podria ser el dret de defensa, com ha posat 
de manifest la jurisprudència, entre d’altres, la STS de 26 de gener de 2011 (FJ 8), que posa de 
manifest que: 
 

“(…) el derecho reconocido en el apartado a) de ese tan repetido artículo 35 de la LRJ/PAC 
está ciertamente dirigido a facilitar el derecho de defensa, y esto lo que significa es ofrecer al 
interesado la posibilidad de conocer en un procedimiento administrativo todos los hechos y 
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datos que puedan resultar relevantes para la tutela de sus derechos e intereses que quiera 
ejercitar por cualquier vía (esto es, por la administrativa o por la judicial). 
Y desde esta inicial consideración son acertados los razonamientos antes transcritos que la 
sentencia recurrida utiliza para rechazar tanto la vulneración del artículo 35 de la LRJ/PAC 
como la de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 CE. 
Debe coincidirse con dicha sentencia en que ese artículo 35.a) no otorga un derecho 
absoluto a atender peticiones genéricas e indiscriminadas de la entrega de copia de la 
integridad del procedimiento como preconiza el recurso de casación, pues lo que se 
reconoce es el derecho a acceder al procedimiento para tomar conocimiento de la totalidad 
del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener "copia de documentos contenidos en 
ellos". 
(...).” 

 
És a dir, en el cas que hi hagi un procediment administratiu obert en el qual el reclamant tingui 
la condició d’interessat, atès que de la resolució del dit procediment podria derivar-se’n una 
afectació per als seus drets i interessos, caldria reconèixer a aquest interessat un dret de 
defensa d’aquests drets i interessos.  
 
En aquest sentit, el mateix article 53.1 LPAC, en el seu apartat e), disposa que els interessats 
en un procediment administratiu tenen, entre d’altres, el dret: 

 
“e) A formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament 
jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit 
d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la 
proposta de resolució.” 
 

Així, per tal que l’interessat pugui articular la defensa dels seus drets i interessos en el sí del 
procediment administratiu en tràmit, podria ser rellevant conèixer la identitat de les persones 
que, com a testimonis, haurien declarat a favor de l’altra part en el conflicte. 
 
Per tot l’exposat, en la seva condició d’interessat en un procediment administratiu obert, i ateses 
les previsions normatives (LPAC), l’accés del reclamant a la informació sol·licitada (la identitat 
dels testimonis) podria resultar rellevant i, per tant, habilitada, als efectes de l’article 11 LOPD.  
 
 

IV 
 
Dit això, en cas que no hi hagi un procediment administratiu obert, caldrà tenir en compte que,  
segons l’article 13.d) LPAC, les persones que tenen capacitat d’obrar davant les administracions 
públiques (art. 3 LPAC), són titulars del dret: “A l’accés a la informació pública, arxius i registres, 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la resta de l’ordenament jurídic.” 
 
Atès que la informació personal que sol·licita el reclamant (“identitat i adreces de les persones 
signants que figuren al document adjunt a l’escrit presentat per la família (...)”, segons el recurs 
de reposició de 29 de setembre de 2016), no seria informació especialment protegida (relativa a 
la ideologia, l’afiliació sindical, la religió o les creences, les que fan referència a l’origen racial, la 
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salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives, 
previstes en l’article 23 de la LTC, en relació amb l’article 7 LOPD), serà d’aplicació l’article 24 
de la LTC: 
 

“1. S’ha de donar accés a la informació pública si es tracta d’informació directament 
relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració 
que contingui dades personals merament identificatives llevat que, excepcionalment, en 
el cas concret hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets 
constitucionalment protegits. 
 
2. Si es tracta d’altra informació que conté dades personals no incloses a l’article 23 
(dades especialment protegides), es pot donar accés a la informació, amb la prèvia 
ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones 
afectades. Per a dur a terme aquesta ponderació s’ha de tenir en compte, entre altres, 
les circumstàncies següents: 
 
a) El temps transcorregut. 
b) La finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, 
i les garanties que s’ofereixin. 
c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat. 
d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones. 
(...).” 

 
Així, s’ha de tenir en compte, d’una banda, el benefici que podria reportar la comunicació de les 
dades de les persones afectades (les persones físiques que signen com a testimonis), a 
l’interès públic, és a dir, cal valorar si la comunicació pot ser rellevant, en algun sentit, per al 
compliment de “finalitats d’interès públic en benefici del conjunt dels ciutadans” que han de 
perseguir les administracions públiques, les institucions i els organismes públics en general amb 
les seves funcions, activitats i serveis, tal i com exposa el Preàmbul de la LTC. D’altra banda, 
caldrà tenir en compte l’afectació que la comunicació pot tenir pels drets de les persones 
afectades. 
 
Com es desprèn de l’expedient tramès per la GAIP, en concret, del recurs de reposició, el 
reclamant considera que “la denegació de les dades demanades limita de forma absolutament 
improcedent el dret de defensa d’aquesta part i li causa indefensió, (...)””, i afegeix que les 
dades identificatives demanades són totalment rellevants per a l’exercici del seu dret de 
defensa. Segons el reclamant, les afirmacions de les persones que haurien signat l’escrit com a 
testimonis afecten el seu honor i bon nom, de manera que “conèixer la identitat i adreça dels 
denunciants té com a finalitat poder demanar la seva declaració i esclarir els fets, la qual cosa 
és del tot rellevant per a l’exercici del dret de defensa.” 
 
Per la informació que consta en l’expedient, la sol·licitud d’accés a les dades personals 
respondria a interessos particulars del reclamant (a efectes, entre d’altres, de presentació 
d’accions judicials, de denúncies, d’instar la realització d’un acte de mediació o la intervenció 
d’alguna altra autoritat), qüestió que es desconeix, atesa la informació disponible.  
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Val a dir que, d’acord amb l’article 18.2 de la LTC, l’exercici del dret d’accés a la informació 
pública “(...) no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a 
motivació i no requereix la invocació de cap norma.”  
 
No cal, per tant, que hi hagi un interès personal, o que hi hagi una motivació per demanar 
l’accés, tot i que el fet de conèixer la finalitat concreta per a la qual es vol accedir a la 
informació, és un element a tenir en compte en el moment de fer la ponderació entre aquest 
interès o finalitat i el dret de la persona o persones afectades, titulars de les dades (en aquest 
cas, els testimonis que consten en el llistat sol·licitat).  
 
La dimensió privada o particular del dret d’accés a la informació pública es concreta en 
permetre a les persones accedir a la informació que pugui tenir interès per a la seva esfera 
d’interessos particulars i en aquest sentit, la finalitat de l’accés juga un paper essencial a l’hora 
de ponderar entre els dos drets en joc. De fet, l’interès particular que pot ser perseguit pel 
ciutadà amb l’accés, ja està previst com a criteri de ponderació en l’article 15.3.b) de la LT, en 
establir expressament que cal prendre en consideració “La justificación por los solicitantes de su 
petición en el ejercicio de un derecho (...)”.  
 
Ara bé, atesa la informació disponible, el reclamant no concreta quin seria el dret que pretén 
exercir i que podria justificar l’accés, més enllà d’una referència genèrica al dret de defensa. 
 
En qualsevol cas, el coneixement per part del reclamant de la identitat de les persones que 
signen la declaració de l’altra part en el conflicte veïnal, no sembla que pugui constituir una 
informació amb rellevància als efectes de jutjar o qüestionar l’actuació pública de l’Ajuntament.  
 
Així, sens perjudici que, en el marc de la legislació de transparència, el dret d’accés a la 
informació pública pot respondre, legítimament, a interessos particulars (el Preàmbul de la LTC 
fa esment al principi d’”absència d’interès i de motivació en la demanda d’accés”), en el cas que 
ens ocupa no és clara la vinculació de la sol·licitud d’accés amb una actuació concreta de 
l’Ajuntament o, més exactament, no és clar quin interès públic en benefici del conjunt dels 
ciutadans podria veure’s beneficiat o acomplert amb l’accés, element aquest que ha de ser 
tingut en compte a l’hora d’efectuar la ponderació (art. 24.2 LTC).  
 
En aquest punt, cal fer notar que, en l’ampliació del recurs de reposició (11 d’octubre de 2016), 
el reclamant argumenta que: “El fet que aquest Ajuntament no hagi dictat cap ordenança per 
regular les activitats i la utilització de la via pública, no el desmenteix ni l’exonera de la seva 
competència per a iniciar els corresponents procediments administratius ni accions per a 
mantenir l’ordre (...)”. 
 
Sens perjudici de quina pugui ser la intervenció de l’Ajuntament en relació amb conflictes 
veïnals, en el cas que ens ocupa no sembla que comunicar la identitat dels testimonis al 
reclamant, pugui ser determinant ni rellevant als efectes del control de l’activitat pública i, per 
tant, a efectes de transparència. Així, la informació que es demana no sembla que pugui tenir 
cap connexió directa, al menys, per la informació de què es disposa, amb una possible finalitat 
de control o d’avaluació de l’actuació duta a terme per l’Ajuntament. 
 
Per tot l’exposat, atesa la informació disponible, partint de la base que no es pot constatar que 
la comunicació de dades personals pugui reportar cap benefici per a l’interès públic en els 
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termes de la legislació de transparència, i que, en canvi, la comunicació d’informació podria 
suposar una afectació per als drets i interessos d’un nombre indeterminat de persones físiques, 
cal concloure que la comunicació de la informació que sol·licita el reclamant no està 
suficientment justificada. 
 
Finalment, en relació amb l’afectació de drets o interessos de tercers, no consta que s’hagi 
atorgat a les persones afectades el tràmit d’al·legacions previst a l’article 31.1 LTC, de manera 
que es pugui conèixer si concorre alguna circumstància personal concreta que justifiqui la 
limitació del dret d’accés.  
 
En aquest sentit, cal fer avinent la importància de donar trasllat de la sol·licitud a aquestes 
persones afectades (la persona o persones que hagin resultat aprovades i, si escau, 
nomenades), tal com preveuen els articles 31.1 i 42 de la LTC, bé per part de l’Ajuntament 
durant la tramitació de la sol·licitud d’accés, bé per la GAIP durant el procediment de 
reclamació, de manera que es pugui conèixer si concorre alguna circumstància personal 
concreta que justifiqui la limitació del dret d’accés. A aquests efectes, la GAIP pot emprar les 
dades que consten a l’expedient per posar-se en contacte amb les persones afectades o bé 
sol·licitar a l’Ajuntament que li faciliti les dades que puguin ser emprades per posar-s’hi en 
contacte. 
 
 
Conclusió 
 
En el cas que l’accés del reclamant a la informació sol·licitada (la identitat dels testimonis) es 
plantegi en el sí d’un procediment administratiu en tràmit, atesa la seva condició d’interessat, i 
vistes les previsions normatives (LPAC), aquest accés podria resultar rellevant i, per tant, 
habilitat, als efectes de l’article 11 LOPD.  
 
En altre cas, als efectes de la ponderació de l’article 24.2 LTC, la comunicació de la informació 
que sol·licita el reclamant  no està suficientment justificada, atès que no es pot constatar que 
pugui reportar cap benefici per a l’interès públic en els termes de la legislació de transparència i 
que, en canvi, podria suposar una afectació per als drets i interessos de les persones físiques 
afectades. 
 
 
Barcelona, 24 de juliol de 2017 
 
 
  
 


