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Expccticnt N º . 19/2016
Resolució N º . 15
CONSELL DE TRANSPARENCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
1 BON GOV ERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
Presiclent:
D. Ricardo García Macho
Vocals:
Sra. Isabel Lifante Vidal
D. Lorenzo Cotino Hueso
D. Carlos Flores Juberías
Sra. Emilia Bolinches Ribera
A Valencia a 28 d'octubre ele 2016
Reclaman!: D.
Subjecte davant el qual es formula la reclamació: Excrn. Ajuntarnent cl'Oliva.
VISTA la reclamació ele l'expedient número 19/2016 interposaela per D.
contra l'Excm. Ajuntament d'Oliva, i sent ponen! la Vocal senyora Emilia Bolinches Ribera,
s'adopta la següent
RESOLU CIÓ
ANTECEDENTS
PRIMER.-Segons es desprén de la documenta ció remesa, amb elata 22 de man; de 2016, el
senyor
, va presentar elavant del Consell de Transparencia, Accés a la
lnformació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana un escrit en el que exposa que tant
a títol particular com en 110111 de l'Associació ele Ve'ins de Rabdells ha sol· licita! a l'Ajuntament
d'Oliva tinclre accés a un expedient relatiu al pla de servicis de temporada en la platja de
Rabdells elaborat per l'Ajuntament d'Oliva per a l'exercici 2016, el qual 110 se li ha facilitat.
SEGON.- Amb data 15 de julio! de 2016 la secretaria de la Comissió Executiva del Consel I de
Transparencia, Accés a la Informació Pública i Bon Govem de la Comunitat Valenciana va
dirigir a D.
requeriment d'esmena de deftciencies observades en la seua
sol· licitud, concretament les referieles a l'acreditació ele la seua representació de l'Associació ele
Ve'ins ele Rabdell i a la falta de presentació davant el'este Consell de Transparencia de la seua
sol· licitud a l'Ajuntament d'Oliva, peral que se Ji insta a la remissió de la documentació següent:

- Acreditació ele la representació per a formular la seua sol· licihtd en 110111 de l'Associació de
Ve'ins de Rabdells, per qualsevol mitja valicl en dret que deixe constancia fidedigna.
-Copia ele la sol· licihtd cl'accés a l'esmentat expedicnt dirigida a l'Ajuntament d'Oliva en nom ele
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l'Associació de Ve'ins de Rabdells, i de la resposta de l'Ajuntament cl'Oliva a la dita sol· licitud,
en cas d'haver sigut dictada en el termini corresponent.
TERCER. L'esmentat requeriment va ser rebut per O.
el 4 d'agost de
2016, segons consta en el corresponent justificant de recepció remés pel servici de correus.
QUART.-Amb data 17 d'agost de 2016 va finalitzar el tennini de JO dies habils, a comptar del
següent a la rccepció del requeriment, per a la presentació de la documentació requerida, sense
que esta haja sigut rebuda per este Consell de Transparencia en temps i forma fins a la data
actual.
FONAMENTS JURÍDICS
PRIM ER.- De conformitat amb el que preveu ]'articule 71 de la Llei 30/ 1992, de 26 ele
novembre, de Regim Jurídic de les Admi1ustracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es tindran per desistides de la seua sol· licih1d a aquelles persones que 110 hagen proccdit
en temps i forma a l'esmena, previa resolució dictada en els termes de l'article 42.1 de la referida
Llei.
RESOLUCIÓ
D'acord amb els Antecedents i Fonaments .lurídics descrits, procedix:
PRIMER-Acordar, per desistiment, l'arxiu de la sol·licitud de 22 de man; de 2016 interposada
per D.
, per no haver sigut esmenada en temps i forma.
SEGON.- Declarar la finalització d'este procediment de reclamació i disposar la publicació
d'esta Resolució en la web del Consell.
Contra la present Resolució que posa fi a la via admi1ustrativa, es podra interposar recurs
contenciós-administratiu clavan! del Tribunal Superior ele Justícia de la Comunitat Valenciana,
en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'enclema al ele la notificació, cl'acorcl amb
l'article I O. 1 m) de la Llei 29/ 1998, de 13 de julio!, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
EL PRESIDENT DEL CONSELL DE TRANSPARENCIA
ACCÉS A LA INFORM ACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Ricardo García Macho

