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RESOLUCIÓ RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA FORMULADA PER LA 
SENYORA  

Identificació de la sol·licitud: A001E – 1250/2022 

Sol·licitant:  
 

FETS 
  

1. En data 11/03/2022 la persona sol·licitant va presentar la sol·licitud d’accés a informació 
pública amb número de registre d’entrada A100E-1250/2022, d’acord amb la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant 
Llei 19/2014, del 29 de desembre). 
 

2. La informació sol·licitada és la següent: 
 
“Pel dret d'accés a la informació, quin % de les classes feu en català? M'agradaria que la 
resposta fos real, és a dir, no només a partir del calendari, sinó a partir del fet d'haver 
contrastat que el professor/a no canvia a una altra llengua enmig de la classe o durant tota la 
classe pel motiu que sigui” 
 

FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, reconeix el dret de totes les persones 
d’accedir a la informació pública. 
 

2. 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. 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’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 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. 
 

4. En relació amb la informació sol·licitada relativa al “Percentatge de docència en català, 
contrastant que el professor no canvia a una altra llengua enmig de la classe o durant tota la 
classe pel motiu que sigui”, la informació de què es disposa no contempla els possibles canvis 
arbitraris de llengua durant el decurs de la docència de l’assignatura, no s’ha previst la 
recollida ni la posterior sistematització d’aquest comportament, ni es disposa de cap base de 
dades o aplicació per a aquesta finalitat, en conseqüència, la informació sol·licitada no es pot 
considerar informació pública preexistent, d’acord amb l’art. 53.2 del Decret 8/2021 del 9 de 
febrer. Així doncs, aquesta informació no pot ser admesa al tràmit establert a la Llei 19/2014 
per accedir a informació pública. 
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Resolc: 

1. Estimar parcialment la sol·licitud d'accés a la informació pública presentada en data 
11/03/2022 amb número de registre d’entrada A001E-1250/2022  
 

2. No admetre la sol·licitud d’informació relativa al canvi de llengua durant el decurs de la 
docència d’una assignatura, en base als arguments de l’apartat 4 dels fonaments de dret. 
 

3. Subministrar l’enllaç a la informació disponible al portal d’internet de la Universitat de Girona,  
sobre l’ús de les llengües catalana, castellana, francesa, alemanya i italiana als graus, màsters 
i cursos de doctorat en base al disseny de les assignatures: 
https://www.udg.edu/ca/slm/politica-linguistica/llengua-de-docencia

4. Subministrar la informació següent: 
 

 Número de queixes rebudes a la Universitat de Girona en relació a l’ús del català en 
la docència de l’assignatura durant el primer quadrimestre del curs 2021/2022 en el 
marc de la campanya “La universitat, en català!”: 3 queixes. 
 
Aquestes queixes es varen atendre i es va recuperar la llengua informada al disseny 
de l’assignatura. 
 

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 es deriven 
d'aquesta normativa, tot preservant 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. 

 

Pepus Daunis i Estadella 
Vicerector de Qualitat i Transparència 
(Per delegació de signatura: Resolució del rector, de 22 de desembre de 2021) 

 
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 de la resolució, 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, 
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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 de Catalunya.  

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 de la resolució, 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 de la resolució, 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. 




