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Atès que la informació sol·licitada suposa una cessió de dades en els termes de l’article 3.i de la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, cessió
que exigeix el consentiment de les persones interessades, ja que implica la transmissió de dades
de caràcter personal dels alumnes que van finalitzar els seus estudis l’any 1974.
Atès que l’article 7.1. de la Llei 14/2014 19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, estableix que els límits aplicables a les obligacions de
transparència són, especialment, els relatius a la protecció de dades de caràcter personal.
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Codi segur de verificació: .......................................................................................| Pot verificar la integritat d’aquest document a la següent adreça:
https://seuelectronica.uab.cat

Vista la sol·licitud d’accés a informació pública, presentada per ................................., en data
19 de juliol de 2017, per la qual demana el llistat d’alumnes de l’Escola de Comerç de Sabadell
que van finalitzar els seus estudis l’any 1974.

Atès que en la petició de l’interessat no concorre un interès públic en la divulgació de la
informació, el qual s’entén com el dret de les persones a conèixer els mecanismes que intervenen
en els processos de presa de decisió per part dels poder públics, així com l’ús que fan dels fons
pressupostaris públics, i, en aquest sentit, quan la informació sol·licitada no contribueixi a
aquestes finalitats ha de prevaldre el respecte als drets de protecció de dades i a la intimitat.
Atès que, per altra banda, s’ha de tenir en compte que la transmissió de les dades sol·licitades
suposaria un tractament amb finalitats incompatibles amb la naturalesa del fitxer que les conté,
la qual cosa conculcaria el principi de qualitat de les dades recollit en l’article 4.1 de la Llei
15/1999 abans esmentada.
De conformitat amb la Resolució de data 29 de juny de 2015 per la qual atribueix a la secretària
general de la Universitat les competències derivades de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com de les normes de posterior
desenvolupament i les de general aplicació,
RESOLC:
No admetre a tràmit la sol·licitud d’accés a informació pública, presentada per
........................................, en data 19 de juliol de 2017, per la qual demana el llistat
d’alumnes de l’Escola de Comerç de Sabadell que van finalitzar els seus estudis l’any 1974.
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Cristina Riba Trepat
Secretària general
Contra la resolució expressa o presumpta en matèria d’accés a la informació pública es pot
interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant la rectora de la UAB, en
el termini d’un mes des de la recepció d’aquesta notificació si la resolució és expressa i en el
termini de tres mesos si és presumpta, de conformitat amb el previst a l’article 116 i següents
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Contra la resolució expressa o presumpta en matèria d’accés a la informació pública i, si escau,
contra les que resolguin el recurs de reposició, es pot interposar una reclamació davant la
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. Les resolucions de la Comissió
posen fi a la via administrativa i es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

