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Atès que la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, en el seu primer apartat estableix que l’accés dels interessats als
documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim
jurídic i procediment administratiu.
Atès que l’article 13.d de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i de les
administracions públiques, disposa que el dret d’accés a la informació pública, arxius i registres es regeix
per la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
la qual estableix en la seva disposició addicional primera que la normativa reguladora del corresponent
procediment administratiu serà l’aplicable a l’accés per part de qui tingui la condició d’interessat en un
procediment administratiu en curs als documents que s’integren en el mateix.
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Codi segur de verificació: .................................................................................... | Pot verificar la integritat d’aquest document a la següent adreça:
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Vista la sol·licitud d’accés a informació pública, presentada per ........................................, en data 14
de desembre de 2017, per la qual demana el qüestionari relatiu al primer exercici per a l’accés a l’escala
administrativa (subgrup C1) d’aquesta universitat, convocat per Resolució de data 28 de juliol de 2017
(ref. 2017C1CO01).

Atès que el procés de selecció d’accés a l’escala administrativa del qual es demana documentació és un
procediment encara en tràmit i, per tant, només poden tenir accés les persones que hi participen.
Atès que, revisada la documentació obrant en el arxius d’aquesta universitat, queda acreditat que
.................................... no és interessat en aquest procediment atès que no és aspirant en aquest procés
de selecció.
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 14 de desembre de 2017, per la qual demana el qüestionari relatiu al primer exercici per a l’accés
a l’escala administrativa (subgrup C1) d’aquesta universitat, convocat per Resolució de data 28 de juliol de
2017 (ref. 2017C1CO01).

TCAT P María
Cristina Riba Trepat
2018.01.10 15:57:24
+01’00’
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.

