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Barcelona

Geréncia de Persones Desenvolupament Organitzatiu

identificació de l' expedient

Expedient número DA- 2020- 0069, relatiu a la petició de dret d' accés a informació pública, presentat pel

Sr., en data 17 de febrer de 2020

Fets

Atés que en data 17 de febrer de 2020 el Sr. presenta sol- licitud d' accés a

informació pública, amb número de registre 1- 2020- 9024620, en que sollicita

Models d' examens (incloent els tests o prova de coneixements generals o sobre la part comuna del

temari, el test o prova sobre la part específica del temari el suposit prúctich, juntament amb la plantilla

de correcció dels processos convocats per Ajuntament de Barcelona en els darrers 5 anys dels processos

selectius a places de

Auxiliars Administratius (C2)

dministratius (C1)

Gestor/ a de FAdministració General (A2)

Técnic superior en Gestió (A1)

Atés que en les convocatóries anteriors a 5 anys, s' excedeix el període de custodia de la documentació

no consta a l' expedient la documentació sol- licitada

Fonaments de dret

Vista la Llei 19/ 2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública bon govern

Vist el Decret de Palcaldia de 23 de setembre de 2015, de delegació de la competáncia per resoldre les

sol- licituds de dret d' accés a la informació pública previst als arts. 18 segúents de la Lleí 19/ 2014, de 29

de desembre, de transparencia, accés a la informació pública bon govern.

Resolució

Per tant, resol

ESTIMAR PARCIALMENT la sof: licitud presentada pel Sr. Sr. , en data 17 de

febrer de 2020, en el sentit de lliurar

Prova práctica del procés d' ampliació de la borsa de treball per cobrir 80 places de Tecnic/ a

Superior en Gestió (convocat l' any 2015).

Prova de coneixements solucionari, i prova d' ofimática de la promoció interna de 80 places

d' Administratiu/ va (convocada al 2015).

Prova d' ofimática solucionari de la borsa de treball de 300 places d' Auxiliar d' Administració

General (convocada al 2016)

Prova d' ofimática solucionari de la borsa de treball de 525 places d' Auxiliar d' Administració

General (corivocada al 2017) y

Prova de coneixements solucionar, prova práctica de fa promoció interna de 60 places de

Técnic/ a Superior en Gestió [convocada al 2018)

Prova de temari solucionari, prova práctica de la promoció interna de 60 places de Gestió

d' Administració General (convocada al 2018).

Prova de coneixements solucionari, prova práctica de la promoció interna de 60 places

d' Auxiliar d' Administració General (convocada al 2018)
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Prova de temari solucionari, prova práctica de la promoció interna de 60 placesd' Administratiu/ va General (convocada al 2018)

No sent possible el lliurament d' altres proves atés que en les convocatóries anteriors a 5 anys,s' excedeix el període de custódia de la documentació no consta a Vexpedient la documentació

solicitada.

Amb relació a les proves aptitudinals, la sol- licitud ha de ser desestimada en virtut de aplicació de

Varticie 21. 1. g) de la LTAIPBG.

article 21, 1 g) de la LTAIBG disposa que

21. 1 El dret d' accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si el coneñement o la divulgacióde la informació comporta un prejudici per:

El secret professional els drets de propietat intel- lectual industríal

Les proves aptitudinals solicitades estan protegides per drets de propietat intellectual per tant

concorre el límit previst a l' article 21. 1. 8) tal com s' ha exposat

Barcelona, 28 de febrer de 2020

Desenvolupament Organitzatiu
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