
 

 

 

Recomendación ao concello da Coruña para que, en supostos de concorrencia competitiva, 
se resolva o acceso á documentación o máis axiña posible, co fin de asegurar que calquera 
persoa interesada coñeza todos os datos que lle permitan decidir sobre as eventuais 
impugnacións que considere 

 
 

 
         Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2021 
 

Sra. alcaldesa: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por XXXXXXXXX relativo ao acceso a un expediente no que é persoa interesada. 
 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Na queixa expón que recentemente participou na convocatoria para a provisión, 
mediante libre designación, do posto de xefe de servizo de seguridade cidadá dese concello 
e que, unha vez resolta a convocatoria, con datas 24 de marzo e 9 de abril de 2021 solicitou 
acceder e obter copia dos documentos contidos no expediente co obxecto de fundamentar o 
recurso correspondente fronte a resolución do procedemento, obtendo unicamente dese 
concello un documento no que se motivaba a adxudicación do devandito posto. Salientaba 
que, como consecuencia do anterior, tivo que presentar un recurso de reposición fronte á 
resolución da convocatoria sen ter acceso ao conxunto do expediente. 
 
SEGUNDO.- Ante iso requirimos informe ao concello, que sinalou o seguinte: 

“I. Mediante resolución número 18782/2020, do 21 de decembro do 2020, do concelleiro 
delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno 
Local, o Concello da Coruña aprobou as bases específicas para a provisión, polo sistema de 
libre designación, do posto de xefe/a de Servizo de Seguridade Cidadá (referencia 531). 

II. Mediante resolución número 3857/2021, do 10 de febreiro de 2021, do concelleiro 
delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno 
Local, o Concello da Coruña aprobou a lista de persoas admitidas, entre as que figuraba 
XXXXXXX 

III. Mediante resolución número 5774/2021, do 10 de marzo do 2021, do concelleiro 
delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno 
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Local, o Concello da Coruña resolveu a convocatoria pública para a provisión, polo sistema 
de libre designación, do posto da Xefatura de Servizo de Seguridade Cidadá (referencia 
531). 
IV. No BOP número 52, de 18.03.2021, publícase a resolución da convocatoria pública para 
a provisión polo sistema de libre designación, resultando adxudicataria do posto XXXXXXX 

V. O 23.03.2021, o Concello da Coruña notifica a todos/as os/as interesados/as no 
procedemento, mediante notificación electrónica, a resolución da convocatoria pública, 
indicándolles que contra a devandita resolución cabe a posibilidade de interpoñer, no prazo 
de dous meses, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso 
Administrativo da Coruña e, previamente, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante o órgano que ditou o acordo no prazo dun mes. Nesa mesma notificación, se lles 
comunica que o informe onde consta a motivación da asignación referida forma parte do 
expediente de Open Certiac número 108/2020/1982, e que o documento en OpenCertiac 
ten o código 1081510160 e pode consultarse na Sede Electrónica do Concello co código 
Seguro de Verificación 1R2K2N2N1X1130410HP6. 

VI. O 24.03.2021 XXXXXXXX presenta a través do rexistro solicitude de vista e copia do 
expediente que conteña os méritos valorados a todos os aspirantes e informes que motiven 
o nomeamento publicado no BOP do 18.03.2021. 

VII. Tras recibir a notificación do 23.03.2021, na que se inclúe o código seguro de 
verificación para acceder ao informe no que consta a motivación da asignación do posto 
referido e a avaliación comparativa específica dos méritos alegados por todos os 
participantes, XXXXXXXXXXX comunica ao Concello o 09.04.2021 que non é capaz de 
acceder ao documento a través da sede electrónica do Concello. 

VIII. O 12.04.2021 desde o Departamento de Xestión de Recursos Humanos do Concello da 
Coruña, facilítaselle un contrasinal, mediante mensaxe enviada ao correo electrónico 
facilitado por XXXXXXXXXX, para que acceda ao expediente. 

IX. O 13.04.2021, XXXXXXXXXX solicita que o informe de motivación, no que figura a 
avaliación dos méritos de todos os participantes, se lle facilite coas sinaturas electrónicas 
visibles na marxe esquerda. 

X. O 14.04.2021 remíteselle por correo electrónico desde o Departamento de Xestión de 
Recursos Humanos do Concello da Coruña o documento en cuestión na versión coas firmas 
electrónicas visibles nun lateral. 0 15.04.2021, XXXXXXXXX confirma mediante correo 
electrónico a recepción dese documento. 

XI. O 19.04.2021, XXXXXXXXXX presenta recurso de reposición contra a resolución 



 

 

 

5774/2021, do 10 de marzo do 2021, do concelleiro delegado de Economía, Facenda e 
Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno Local, pola que se resolveu a 
convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, do posto da 
Xefatura de Servizo de Seguridade Cidadá (referencia 531). 

 
XII. O 20.05.2021, desde o Servizo de Recursos Humanos dáselle traslado a todos/as os/as 
interesados/as no procedemento dunha notificación. Nesa notificación, comunícaselle 
XXXXXXXX que a resolución do concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior número 
5774/2021, de data 10.03.2021 (publicada no BOP 18.03.2021), pola que se resolve o 
proceso de provisión mediante libre designación, da Xefatura do Servizo de Seguridade 
Cidadá, foi obxecto de recurso administrativo de reposición, polo que, de acordo co disposto 
nos artigos 4 e 118.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo 
común das administracións públicas, poderá consultalo a través do Servizo de Recursos 
Humanos do Concello da Coruña, e presentar as alegacións, documentos e xustificantes que 
considere procedentes no prazo de 10 días hábiles. Asemade, tamén se lle informa que, de 
acordo co artigo 53.1 a) do mesmo texto legal, poderá acceder novamente ao expediente 
administrativo e obter outra vez copia dos documentos nel contidos, tal e como xa se lle 
facilitou atendendo ás súas solicitudes anteriores (rexistros de entrada 2492/2021 e 
4522/2021, do 24/03/2021 e 9.04.2021, respectivamente) para o que deberá de contactar 
co Servizo de Recursos Humanos durante o período comprendido entre o 26 de maio e o 8 de 
xuño de 2021. 

XIII. O 21.05.2021   XXXXXXXXX solicita que se lle fixe data e hora para ver o expediente. 

XIV. O 04.06.2021, XXXXXXXXX comparece ás 09.45 horas nas dependencias do Servizo de 
Recursos Humanos, ante o xefe de Departamento e o xefe do Servizo de Recursos Humanos, 
que lle facilitan o acceso ao visionado de todos os documentos que conforman o expediente 
108/2020/1982, salvo os relativos aos currículos das persoas participantes que, por conter 
datos de carácter persoal, se lle informa que, segundo o artigo 19.3 da Lei 19/2013, do 9 de 
decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, é preceptivo 
darlles audiencia aos titulares deses datos. Esas notificacións aos titulares dos datos foron 
cursadas polo Concello con data 07.06.2021, ofrecéndoselles un prazo de 15 días para 
formular alegacións ao respecto. 

 Nesa mesma comparecencia, ademais da posibilidade de consultar o expediente, púxose á 
súa disposición copia da documentación, incluso se lle ofreceu a posibilidade de gravarlla 
nun pendrive ou dispositivo similar, posibilidade que o comparecente rexeitou 
argumentando que quería que incluíra os documentos relativos aos currículos e méritos dos 
participantes, documentos que contiñan, como xa se indicou máis arriba, datos de carácter 
persoal. A comparecencia rematou ás 10.45 horas dese mesmo día. 



 

 

 

Unha vez finalizado o trámite de audiencia referido, desde o Servizo de Recursos Humanos 
compróbase que ningún/ningunha dos/das participantes no procedemento para a provisión 
mediante libre designación do posto de referencia 531 manifesta oposición a que se acceda 
aos documentos do expediente que conteñen datos de carácter persoal relativos aos 
currículos e méritos desas persoas notificadas. 

No momento de emisión deste informe, desde o Servizo de Recursos Humanos do Concello 
da Coruña están a levarse a cabo os trámites administrativos necesarios para citar de novo 
a XXXXXXXXX coa fin de que compareza para ver os documentos relativos a méritos e 
currículos dos participantes no devandito proceso e co obxectivo de entregarlle as copias 
dos mesmos que sinale. 

En conclusión, todos os antecedentes expostos con anterioridade constitúen os trámites 
levados a cabo polo Concello da Coruña, ata a data de emisión deste informe, para dar 
resposta ás peticións formuladas por XXXXXXXX”. 

TERCEIRO.- O 12 de agosto de 2021 o promotor da queixa expón a súa desconformidade 
coa xestión do acceso ao expediente, condiciono a un previo pago de taxas. Conclúe que, 
“hay un incumplimiento de la normativa administrativa en cuanto a la comunicación por 
medios electrónicos, tanto conmigo, funcionario del ayuntamiento, como con mi 
representante legal, abogado en ejercicio debidamente acreditado ante la administración 
implicada”. 

CUARTO.- Solicitamos ao Concello da Coruña que, con urxencia, facilitase información 
complementaria sobre os extremos aducidos polo interesado. Sinalou: 

 
“I. O 23.03.2021, o Concello da Coruña notifica a todos/as os/as interesados/as no 
procedemento, mediante notificación electrónica, a resolución da convocatoria pública, 
indicándolles que contra a devandita resolución cabe a posibilidade de interpoñer, no prazo 
de dous meses, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso 
Administrativo da Coruña e, previamente, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante o órgano que ditou o acordo no prazo dun mes. Nesa mesma notificación, se Iles 
comunica que o informe onde consta a motivación da asignación referida forma parte do 
expediente de OpenCertiac número 108/2020/1982, e que o documento en OpenCertiac ten 
o código 1081510160 e pode consultarse na Sede Electrónica do Concello co código seguro 
de verificación 1R2K2N2N1X1130410HP6. 

II.0 24.03.2021, XXXXXXXXXX presenta a través do rexistro solicitude de vista e copia do 
expediente que conteña os méritos valorados a todos os aspirantes e informes que motiven o 
nomeamento publicado no BOP do 18.03.2021. 



 

 

 

III. Tras recibir a notificación mencionada do 23.03.2021, na que se inclúe o código seguro de 
verificación para acceder ao informe no que consta a motivación da asignación do posto 
referido e a avaliación comparativa especifica dos méritos alegados por todos os 
participantes, XXXXXXXXX comunica ao Concello o 09.04.2021 que non é capaz de levar a 
cabo o acceso electrónico, ao sinalar que non é capaz de acceder ao documento a través da 
sede electrónica do Concello. Sinalar neste apartado que desde o Servizo de Recursos 
Humanos do Concello da Coruña sempre se fai a comprobación da accesibilidade dos 
documentos administrativos na sede electrónica antes de remitir as corresponden tes 
notificacións aos/ás interesados/as. Comprobación que tamén se fixo neste asunto que nos 
ocupa, verificando que era perfectamente accesible mediante a vía electrónica e visible. 

IV. O 12.04.2021 desde o Departamento de Xestión de Recursos Humanos do Concello da 
Coruña, facilítaselle un contrasinal, mediante mensaxe enviada ao correo electrónico 
facilitado XXXXXXXX para que acceda vía electrónica ao expediente. 

V. O 13.04.2021, XXXXXXXXX solicita que se lle facilite o informe de motivación, no que figura 
a avaliación dos méritos de todos os participantes, coas sinaturas electrónicas visibles. 

VI. Co obxectivo de facilitarlle o acceso á información do expediente e de salvar as barreiras 
manifestadas polo interesado no seu intento de acceso electrónico, dando así cumprimento 
ao establecido no artigo 22 da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e 
bo goberno; o 14.04.2021 remíteselle por correo electrónico desde o Departamento de 
Xestión de Recursos Humanos do Concello da Coruña o documento en cuestión na versión 
coas firmas electrónicas visibles nun lateral. 0 15.04.2021, XXXXXXXXX confirma mediante 
correo electrónico a recepción dese documento. 

VII. O 19.04.2021, XXXXXXX presenta recurso de reposición contra a resolución 5774/2021, 
do 10 de marzo do 2021, do concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior, 
por delegación da Xunta de Goberno Local, pola que se resolveu a convocatoria pública para 
a provisión, polo sistema de libre designación, do posto da Xefatura de Servizo de Seguridade 
Cidadá (referencia 531). 

VIII. O 20.05.2021, desde o Servizo de Recursos Humanos dáselle traslado a todos/as os/as 
interesados/as no procedemento dunha notificación. Nesa notificación, comunícaselle a 
XXXXXXX que a resolución do concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior número 
5774/2021, de data 10.03.2021 (publicada no BOP 18.03.2021), pola que se resolve o 
proceso de provisión mediante libre designación da Xefatura do Servizo de Seguridade 
Cidadá, foi obxecto de recurso administrativo de reposición, polo que, de acordo co disposto 
nos artigos 4 e 118.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo 
común das administracións públicas, poderá consultalo a través do Servizo de Recursos 



 

 

 

Humanos do Concello da Coruña, e presentar as alegacións, documentos e xustificantes que 
considere procedentes no prazo de 10 días hábiles. Asemade, tamén se Ile informa que, de 
acordo co artigo 53.1 a) do mesmo texto legal, poderá acceder novamente ao expediente 
administrativo e obter copia dos documentos nel contidos, para o que deberá de contactar co 
Servizo de Recursos Humanos durante o período comprendido entre o 26 de malo e o 8 de 
xuño de 2021. 

0 21.05.2021, XXXXXXXXX solicita que se lle fixe data e hora para ver o expediente. 

IX.-O 04.06.2021, XXXXXXXX comparece ás 09.45 horas nas dependencias do Servizo de 
Recursos Humanos, ante o xefe de Departamento e o xefe do Servizo de Recursos Humanos, 
que lle facilitan o visionado, mediante acceso electrónico, de todos os documentos que 
conforman o expediente 108/2020/1982, salvo os relativos aos currículos das persoas 
participantes que, por conter datos de carácter persoal, se lle informa que, segundo o artigo 
19.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 
goberno, é preceptivo darlles audiencia aos titulares deses datos. Esas notificacións aos 
titulares dos datos foron cursadas polo Concello con data 07.06.2021, ofrecéndoselles un 
prazo de 15 días para formular alegacións ao respecto. 

Nesa mesma comparecencia, ademais de facilitarlle o acceso electrónico ao expediente, 
ofrecéuselle a posibilidade de obter copia da documentación, incluso se lle ofreceu a 
posibilidade de gravarlla nun pendrive ou dispositivo similar, posibilidade que o 
comparecente rexeitou argumentando que quería que incluíra os documentos relativos aos 
currículos e méritos dos participantes, documentos que contiñan, como xa se indicou máis 
arriba, datos de carácter persoal. A comparecencia rematou ás 10.45 horas dese mesmo día. 

X.-Unha vez finalizado o trámite de audiencia referido, desde o Servizo de Recursos Humanos 
compróbase que ningún/ningunha dos/das participantes no procedemento para a provisión 
mediante libre designación do posto de referencia 531 manifesta oposición a que se acceda 
aos documentos do expediente que conteñen datos de carácter persoal relativos aos 
currículos e méritos desas persoas notificadas. 

XI.-O 15.07.2021, desde o Servizo de Recursos Humanos do Concello da Coruña cítase ao 
representante designado pola persoa interesada, XXXXXX, para ver o expediente e para que 
sinale durante ese acceso os documentos dos que desexa obter copias. 

XII. XXXXXXXX, acompañado do notario XXXXXXX, comparece o 20.07.2021 e accede á 
totalidade do expediente. Nesa comparecencia, ambos asinan unha dilixencia no que consta 
que foron informados de que se lles facilitaría copia da documentación que indicaran nese 
acto, previa aplicación da Ordenanza fiscal número 1 do Concello da Coruña, reguladora da 



 

 

 

taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos, e no que se lles indica 
que poden deixar constancia por escrito das observacións que consideren oportunas. 

De acordo co artigo 22 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno, "o acceso á información será gratuíto. Non obstante, a 
expedición de copias ou a transposición da información a un formato diferente ao orixinal 
poderá dar lugar á esixencia de exaccións nos termos previstos na Lei 8/1989, de 13 de abril, 
de taxas e prezos públicos, ou, no seu caso, conforme á normativa autonómica ou local que 
resulte aplicable". No ámbito do Concello da Coruña, a normativa aplicable é a Ordenanza 
fiscal número 1. 

Como única observación, XXXXXXX sinala nesa dilixencia que desexa que se lle facilite copia 
de todo o expediente, sen amosar ningunha outra observación, discrepancia ou similar. 

XIII. O 28.07.2021, remítese desde o Concello da Coruña un correo electrónico á persoa 
interesada XXXXXXX para indicarlle que ten á súa disposición a autoliquidación da taxa 
correspondente en aplicación da Ordenanza fiscal número 1, cuxo aboamento deberá 
acreditar para retirar a documentación solicitada. Nesa mesma data, o interesado achega os 
xustificantes de pago da devandita taxa. 

XIV. O 30.07.2021, XXXXXXX asina a dilixencia do acto de entrega das copias dos 
documentos que integran o expediente. 

XV. O 08.09.2021, o concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior asina a 
resolución RES/AYT/19834/2021, polo, que se desestima o recurso de reposición interposto 
por XXXXXXXX contra a resolución 5774/2021, do 10 de marzo do 2021, por non concorrer as 
causas de nulidade e anulabilidade alegadas no recurso, con base nas consideracións legais e 
argumentacións expostas, confirmando a resolución recorrida. A devandita resolución 
desestimatoria pode consultala no Sede Electrónica do Concello co seguinte código seguro de 
verificación: 26274E1K1M3N48430J4Z. 

XVI. 0 10.09.2021 ás 08:37 horas púxose a disposición de XXXXXXXno seu buzón a 
notificación da devandita resolución desestimatoria do recurso. 

En conclusión, todos os antecedentes expostos con anterioridade evidencian que por parte do 
Concello da Coruña puxéronse todos os medios e recursos dispoñibles desde o primeiro 
momento para facilitarle a XXXXXXXX os seus dereitos como persoa interesada nun 
procedemento administrativo e, en particular, o seu dereito de acceso á información contida 
no expediente citado, ao que se lle deu acceso por diferentes vías e en reiteradas ocasións, 



 

 

 

tanto electronicamente como a posteriori en papel, logo de manifestar o interesado 
inicialmente as súas dificultades para materializar o acceso electrónico. 

Garantir os dereitos de XXXXXX non pode levar consigo vulnerar os dos demais interesados 
no procedemento nin apartarse das normas que regulan o procedemento administrativo, 
normas que veñen marcadas pola lexislación vixente. Por citar unha das múltiples accións 
efectuadas neste caso que nos ocupa, abrir un trámite de audiencia e concederlles ao resto 
de interesados no procedemento un prazo de 15 días para formular alegacións sobre a 
posibilidade de acceso por parte de terceiros a datos persoais protexidos da súa titularidade 
constitúe unha obriga, e non unha dilación inxustificada, para o Concello da Coruña, que 
debe respectar en todo momento a normativa en vigor, levar a cabo todas as actuacións que 
sexan precisas e, paralelamente, garantir o correcto funcionamento de todos os servizos 
municipais”. 

ANÁLISE   
 

1º.- XXXXXX é persoa interesada no procedemento administrativo, nos termos do artigo 4 da 
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas (LPACAP), na provisión, mediante libre designación, do posto de xefe de servizo de 
seguridade cidadá dese concello.  
 
XXXXX se dirixiu a ese concello mediante senllos escritos de datas 24 de marzo e 9 de abril 
de 2021, nos que solicitaba o acceso e copia dos documentos contidos no expediente co 
obxecto de interpoñer recurso suficientemente fundado fronte a devandita resolución, 
obtendo o documento no que se motivaba a adxudicación do devandito posto.  
 
Posteriormente presentou recurso de reposición fronte á resolución de adxudicación da 
Xefatura do Servizo de Seguridade Cidadá, sen ter acceso ao conxunto do expediente en 
cuestión. 
 
O de xuño de 2021 se inician os trámites para facilitarlle o visionado de todos os 
documentos que conforman o expediente, incluídos os relativos aos currículos das persoas 
participantes, aos que lles ofreceu un prazo de 15 días para formular alegacións ao respecto, 
con base no artigo 19.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno. 

Finalmente, o 30 de xullo de 2021, previa achega dos xustificantes de ter pagado a taxa por 
importe de 102,33 euros, en concepto de expedición de copias de expedientes, o interesado 
recibe copias dos documentos que integran o expediente. 



 

 

 

En suma, malia ter solicitado o acceso aos documentos que obraban no expediente en dúas 
ocasións, o Concello da Coruña non lle facilita o acceso completo á referida documentación 
ata tempo despois. 
 
2º.- A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas recoñece expresamente no seu artigo 53.1.a) o dereito dos 
interesados a acceder á información contida nos expedientes nos que teña dita condición. 

O concello argumenta que a demora en facilitarlle ao interesado o acceso á información 
solicitada ven xustificada polo cumprimento da súa obriga de respectar o trámite de 
audiencia “sobre a posibilidade de acceso por parte de terceiros a datos persoais 
protexidos” contemplado no artigo 19.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de 
transparencia, acceso á información pública e bo goberno (en diante LTAIBG). 

Porén, a disposición adicional primeira da LTAIBG sinala: “Regulaciones especiales del 
derecho de acceso a la información pública. 1. La normativa reguladora del correspondiente 
procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la 
condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que 
se integren en el mismo (...)”. 

A resolución do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno RT/0295/2020 advirte -
fundamento xurídico cuarto- que “para la aplicación de esta disposición es necesario que 
exista un procedimiento administrativo en tramitación, que el solicitante tenga la condición 
de interesado en el mismo y que la información que requiera sea la correspondiente a dicho 
procedimiento. La concurrencia de estos elementos determina la no aplicación de la LTAIBG y 
la aplicación de la normativa correspondiente al procedimiento del que se solicita 
información”. Os requisitos concorren no presente suposto. 

No momento en que a persoa interesada na queixa presentou a solicitude o proceso seguía 
en curso, pois aínda se encontraba en prazo de interpor o recurso potestativo de reposición. 
Así, a devandita resolución sinala -fundamento xurídico quinto- que “con carácter general, 
para que un procedimiento administrativo se dé por finalizado es necesario que se haya 
dictado y notificado la resolución que pone fin al mismo y se haya agotado el plazo para la 
interposición de cualquier recurso o reclamación”. 

En definitiva, non era de aplicación a LTAIBG, senón a normativa xeral. 

3º.- Sobre os límites no exercicio do dereito de acceso á documentación presentada polos 
demais candidatos admitidos, enmarcado no dereito contemplado no artigo 53.1.a) da 
LPACAP, a Axencia Española de Protección de Datos, no seu informe número 0178/2014, 



 

 

 

analiza a relación entre o dereito á protección de datos persoais e o dereito de acceso á 
información pública desde varias perspectivas; en especial, polo que aquí interesa, dende o 
punto de vista da existencia de procesos de concorrencia competitiva. 

O citado Informe dispón o seguinte -apartado III-: “Así, en relación con los procesos de 
concurrencia competitiva, y aun no siendo similar al supuesto ahora planteado, podría 
tenerse en cuenta la doctrina de la Audiencia Nacional en relación con las cesiones de datos 
de las calificaciones otorgadas en el marco de procesos selectivos, en que el tribunal ha 
considerado que el principio de publicidad y transparencia se torna en esencial, como 
garantizador del principio de igualdad. Así, la Audiencia Nacional ha ponderado el principio 
de publicidad con la protección de datos de carácter personal, llegando a la conclusión que 
durante la tramitación del proceso selectivo ha de prevalecer el primero. En la sentencia de 
26 de abril de 2012 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional, que cita a su vez la recaída en el recurso 215/2010, señaló lo siguiente: 

“Por lo tanto, una de las excepciones a la exigencia de consentimiento para el tratamiento de 
datos es el de la colisión con intereses generales o con otros derechos de superior valor que 
hagan decaer la protección de datos por la preferencia que deba concederse a ese otro 
interés. En el caso presente, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva 
debemos atender a lo que señala el artículo 103 de la Constitución cuando afirma que la 
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con 
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (párrafo 1) y cuando afirma en el párrafo 3 que “La 
Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de 
acuerdo con los principios de mérito y capacidad ” (todo ello en relación con lo previsto en el 
artículo 23 C.E. al que nos referiremos más adelante). Obviamente, las garantías que exige el 
tratamiento de datos personales no puede servir para empañar o anular estas exigencias 
generales que obligan a que los procesos se conduzcan cumpliendo unas mínimas exigencias 
de transparencia y publicidad. La superioridad de estos otros valores aconseja que en este 
caso se entienda que no era exigible el consentimiento del interesado para el tratamiento del 
dato de la nota consistente en su comunicación por el sindicato ahora recurrente. 
 
Desde este punto de vista, debemos concluir que no es exigible el consentimiento de aquellas 
personas que participen en un procedimiento de concurrencia competitiva para el 
tratamiento de las calificaciones obtenidas en dicho procedimiento y ello como garantía y 
exigencia de los demás participantes para asegurar la limpieza e imparcialidad del 
procedimiento en el que concurren (…)”. 
 
Pola súa parte, a Sentenza do Tribunal Supremo do 19 de xuño de 2012 examina o dereito 
dun aspirante nun proceso selectivo a coñecer a puntuación asignada aos méritos doutros 
aspirantes, e declara o seguinte: 



 

 

 

 
“… lo primero que debemos reconocer es que, efectivamente, los artículos 105.b) de la 
Constitución española y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, amparaban la pretensión 
del recurrente de acceder a cualquier información del expediente, y desde luego también a la 
referida a los méritos de otros aspirantes en el proceso de concurrencia competitiva en el que 
tomó parte, así como la de que se le expidieran las copias correspondientes. Al no apreciar la 
Sala que concurriera ninguna de las excepciones que, por venir impuestas en las leyes, 
condicionan y limitan el acceso a los documentos obrantes en los archivos y registros 
públicos, no existía razón alguna para obstaculizar el acceso del recurrente a tal información, 
por lo que se estima que el rechazo administrativo a lo solicitado carecía de justificación y 
resultaba contrario a derecho”. 
 

A persoa reclamante solicitou o acceso o 24 de marzo e tivo acceso completo o 30 de xullo 
de 2021, despois do prazo para recorrer. O Concello de Coruña debía ter proporcionado 
antes a información solicitada en prol de comprobar o procedemento no que participaba, 
incluídos os datos de carácter persoal de terceiros tamén participantes no mesmo 
procedemento cos que competía polo mesmo posto. 

En calquera caso, agora a persoa reclamante ten aberta as vías de reclamación que 
considere, xa con toda a información no seu poder.  

4º.- No que atinxe á entrega do expediente previo pago de taxa establecida na Ordenanza 
fiscal, o 24 de marzo de 2021 o interesado “entrego solicitud en el Registro Municipal 
solicitando vista y copia compulsada del expediente”, e con data 9 de abril de 2021 o 
reiterou.  

Neste caso, tanto a normativa xeral como a LTAIBG prevén que a expedición de copias físicas 
(non electrónicas) ou a transposición da información a un formato diferente ao orixinal, 
poderá dar lugar á esixencia de taxas, polo que o cobro parece xustificado.  

CONCLUSIÓN 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, da Valedora do Pobo, facer chegar ao Concello da Coruña a 
seguinte recomendación: 
 
Que en supostos de concorrencia competitiva como o tratado se resolva o acceso á 
documentación o máis axiña posible, co fin de asegurar que calquera persoa interesada 



 

 

 

coñeza todos os datos que lle permitan decidir sobre as eventuais impugnacións que 
considere. 
 
Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta Institución da aceptación 
da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 
 
Ademais, en aplicación do principio de transparencia, a partir da semana seguinte á data na 
que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web da institución.  
 
O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de 
Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas 
e as súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con 
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 
 
Saúdoa atentamente. 
 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 


