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Resolució del rector, per la qual no s’admet la sol·licitud d’accés a la informació pública 
A001E-  

Identificació de la sol·licitud:  
 

Sol·licitant:  
 

Assumpte: Poder-me emportar el dia de la prova, el proper 28 de maig, les còpies dels meus fulls de respostes 
així com els enunciats de les diferents proves a les que participo (PF-CO-04/21). 

 
Fets 

En data 16 de maig de 2022 va tenir entrada la sol·licitud amb registre d’entrada 
, en la qual sol·licitàveu poder-vos emportar el dia de la prova, el proper 28 de 

maig, les còpies dels vostres fulls de respostes així com els enunciats de les diferents proves 
a les que participeu (PF-CO-04/21). 
 
Un cop analitzada la sol·licitud, s’ha comprovat que no es pot admetre a tràmit perquè hi 
concorre un dels motius previstos a l'article 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 
 
Fonaments de dret 
 

1. Els apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, determinen 
els supòsits pels quals les sol·licituds d’accés a la informació pública poden ser no 
admeses. 
 

2. Així mateix, l’apartat 3 del mateix article 29, estableix que la no admissió de sol·licituds 
ha d’ésser motivada i comunicada a la persona sol·licitant. 
 

3. L’apartat 1 de l’article 64 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el 
dret d’accés a la informació pública (en endavant, Decret 8/2021, de 9 de febrer) 
estableix que l’apreciació d’una causa d’inadmissió d’una sol·licitud d’accés requereix 
que l’òrgan competent per resoldre dicti una resolució en aquest sentit, que s’ha de 
notificar dins del termini per resoldre i ha de contenir la invocació de la causa 
d’inadmissió aplicada i la justificació de la seva aplicació al cas concret, d’acord amb 
el que disposen l’article 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i els articles 53 i 
65 a 67 del Decret 8/2021, de 9 de febrer. 
 

4. L’article 53 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, fa referència al concepte d’informació 
pública, previst a l'article 2.b de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i els articles 65 a 
67 desenvolupen les causes d’inadmissió previstes a les lletres a, b i c de l'article 29 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 
 

5. D’acord amb l’article 64.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, la interpretació i aplicació 
de les causes d’inadmissió s’han de regir pels principis generals de proporcionalitat, 
de temporalitat, d’interpretació restrictiva en benefici de l’accés, d’interdicció per 
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analogia, d’igualtat i d’interdicció de l'arbitrarietat aplicables ais límits a l’accés, 
establerts ais articles 20 i 22 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

6. La sol·licitud d’accés a la informació pública presentada no s’ha admès per ser un 
supòsit recollit com a causa de no admissió, tal i com s’exposa a continuació: 

 
En l’article 64.1 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, en remissió a l’article 53, en tant 
que la informació demanada no té la consideració d’informació pública als efectes de 
l’article 2.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. Concorre aquesta causa 
d’inadmissió atès que s'entén per informació pública 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, i en aquest cas concret la petició d’endur-
vos les respostes i els enunciats de les proves que es realitzaran el proper 28 de maig 
de 2022,  no correspon a aquesta definició d’informació pública establerta a l'article 
2.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. En aquest sentit, l’article 53.3 del Decret 
8/2021, de 9 de febrer, disposa que no són sol·licituds d'accés a informació pública 
les sol·licituds o peticions que tinguin per objecte la pretensió que les administracions 
públiques duguin a terme qualsevol altra actuació diferent de la de proporcionar 
informació pública preexistent. 
 
  

D’acord amb el que s’ha exposat. 
 
Resolc: 
 
No admetre la sol·licitud d’accés a informació pública presentada en data 16 de maig de 2022 
per la persona sol·licitant. 
 
Es recorda l'obligació de tractar les dades personals que puguin figurar en aquests documents 
d'acord amb la normativa de protecció de dades, amb les limitacions concretes de difusió que 
deriven d’aquesta normativa, preservant en tot moment els drets de les persones a qui 
corresponen les dades i evitant que es perjudiquin injustament els seus drets i interessos. 
 
Únicament la persona receptora de la informació és beneficiària i responsable de la 
reutilització de la informació que pugui dur a terme. Aquests termes i condicions d'ús vinculen 
les persones pel fet d'obtenir la informació o accedir-hi. La reutilització de la informació que 
es pugui efectuar es farà sota la responsabilitat exclusiva de la persona que la reutilitza. 
 
La Universitat de Girona no pot garantir l’absència absoluta d'errors o defectes. Llevat del cas 
dels documents autèntics que es difonen des de la seu electrònica, la Universitat de Girona 
no es fa responsable dels danys o perjudicis que eventuals errors o defectes puguin crear a 
la persona que reutilitzi la informació, o a tercers. 
 
Atentament, 
 
 
 

Pepus Daunis i Estadella 
Vicerector de Qualitat i Transparència 
(Per delegació de signatura: Resolució del rector, de 22 de desembre de 2021) 
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, en el termini d’un mes a comptar 
a partir de l’endemà de la notificació, recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, 
d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Podeu presentar també una reclamació gratuïta davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que preveu l’article 
42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.




