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Referència 
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GERÈNCIA DE PERSONES I 

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 

Òrgan auxiliar 
Departament de Selecció de Recursos Humans

 
Antecedents i Disposicions aplicables: 
  

Sol·licitud presentada per la Sra. , mitjançant registre en data 21 de desembre de 2021, 
exercint el dret d'accés a la informació pública en què sol·licita: 1a i 4a proves del procés selectiu d'ampliació 
en 200 persones de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Gestió (DOGC 7103 del 
20/04/2016) 
 

 

 
Part Dispositiva: 
 Disposo: 

 
DESESTIMAR la sol·licitud presentada  per la Sra.  , en data 21 de desembre de 2021, en el 
sentit de: 
  
Denegar l’accés a la informació pública sol·licitada. No sent possible el lliurament de les proves aptitudinals i de 

valoració de competències professionals per estar protegides pel dret de propietat intel·lectual. 
 
  
  
 
 
 

 

 
Per delegació de l’Alcaldia de 15 de juny de 2019. 
 

Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 
 

Javier Pascual 
Gurpegui - DNI 
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Informe respecte a l’expedient número 2021_EXP_495, relatiu a la petició de dret d’accés a 
informació pública, presentat per la Sra. , en data 21 de desembre de 
2021. 
 
 
Fets 
 
Atès que en data 21 de desembre de 2021 la Sra.  presenta sol·licitud 
d’accés a informació pública, amb número de registre 0801930008-1-2021-0501765-2, en què 
sol·licita: 
 
� 1a i 4a proves del procés selectiu d’ampliació en 200 persones de la borsa de treball de la 

categoria de Tècnic/a Superior en Gestió (aprovació bases: 14/4/2016, publicació DOGC: 
20/04/2016), DOGC número: 7103. 

 
Atès que la primera prova “Tests aptitudinals” del procés procés selectiu d’ampliació en 200 
persones de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Gestió, va consistir en 
l’administració d’una bateria de tests aptitudinals adreçats a valorar les capacitats 
intel·lectuals de les persones aspirants. 
 
Atès que la quarta prova “Valoració de les competències professionals” de l’esmentat procés, 
va consistir en l’administració d’un test de competències i/o de personalitat i la realització 
d’una entrevista individualitzada. 
 
Atès que aquestes proves (tests aptitudinals i test de competències i/o personalitat) estan 
protegides pel dret de propietat intel·lectual. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de 23 de setembre de 2015, de delegació de la competència per 
resoldre les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública previst als arts. 18 i següents de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
 
 
Proposta de resolució 
 
DESESTIMAR la sol·licitud presentada per la Sra , en data 21 de desembre 
de 2021,  en el sentit de: 

Denegar l’accés a la informació pública sol·licitada, 
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No sent possible el lliurament de les proves aptitudinals i de valoració de competències 
professionals per estar protegides pel dret de propietat intel·lectual. 

 

 

 

Barcelona, 23 de desembre de 2021 

 

 

Maria Claramunt i Cantarell 
Cap de Departament de Selecció 
de Recursos humans 
                                                                         
 
 
                                                                                       Vist i plau 
 
 
 
 
 

Mercedes Torres Muñoz 
Directora de Serveis de Selecció i Promoció de 
Recursos humans 
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