Expedient núm. 25/2017
Resolució núm. 88/2017
CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
President: Sr. Ricardo García Macho
Vocals:
Sra. Emilia Bolinches Ribera
Sr. Lorenzo Cotino Hueso
Sr. Carlos Flores Juberias
Sra. Isabel Lifante Vidal
València, 22 de novembre de 2017
Reclamant: Sra.
.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: secretari autonòmic de Comunicació i Comissionat de
RTVV, Sr.
.
VISTA la reclamació número 25/2017, presentada per la Sra.
autonòmic de Comunicació i Comissionat de RTVV, Sr.
Isabel Lifante Vidal com a ponent, s’adopta la següent

, contra el secretari
, i amb la vocal Sra.

RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer. Segons es desprén de la documentació que està en l’expedient, la Sra.
va
presentar pel Registre d’Entrada de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, amb data 8 de març de
2017, l’escrit dirigit a aquest Consell de Transparència, en el qual exposava:
1. Que el 19 d’octubre de 2015 es va produir el nomenament de
com a secretari
autonòmic de Comunicació i Comissionat de RTVV.
2. Que, segons constava en la seua declaració d’activitats, va exercir com a professor de la Universitat de
València fins a 2015 i continuava sent amb data de la reclamació, i de forma ininterrompuda, professor
de l’assignatura Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració en la Universitat de València.
3. Que en el moment que es va produir el seu nomenament als efectes d’incompatibilitats s’aplicava en
defecte de llei autonòmica la Llei d’incompatibilitats d’alts càrrecs de l’Estat, que preveia que “els alts
càrrecs exerciran les seues funcions amb dedicació exclusiva i no podran compatibilitzar la seua activitat
amb l’exercici, per si, o per mitjà de substitució o apoderament, de qualsevol altre lloc, càrrec,
representació, professió o activitat, siguen de caràcter públic o privat, per compte propi o alié. Tampoc
podran percebre qualsevol altra remuneració a càrrec dels pressupostos de les administracions públiques
o entitats vinculades o dependents d’aquelles, ni qualsevol altra percepció que, directament o
indirectament, provinga d’una activitat privada simultània”.
4. Que a partir del 28 d’octubre de 2016 havia entrat en vigor la Llei 8/2016, de 28 d’octubre,
d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes.
5. Finalment, es feia constar que es posaven aquests fets en coneixement del Consell a l'efecte de
verificar si podien suposar cap crebant en el compliment de les disposicions de bon govern, ja que des
del nomenament del Sr.
no apareixia en la seua declaració d’activitats la seua docència en
la Universitat de València, i per tant es desconeixia quina retribució percebia per això. Es recordava
també que l’incompliment de la llei d’incompatibilitats de l’Estat des del nomenament del Sr.

fins que es va aprovar la Llei 8/2016, comportava com a sanció el cessament, en ser qualificada
com una infracció molt greu.
Segon. El 18 de juliol de 2017, aquest Consell va remetre al secretari autonòmic de Comunicació i
Comissionat de RTVV, Sr.
, l’escrit pel qual se li atorgava tràmit d’audiència per
un termini de quinze dies, perquè poguera formular les al·legacions que considerara oportunes. En el seu
escrit de contestació, de 24 de juliol de 2017, el Sr.
al·lega el següent:
- Que és fals que després del seu nomenament com a secretari autonòmic, el 19 d’octubre de 2015, va
continuar exercint com a professor de l’assignatura de Dret Constitucional Ciència Política i de
l’Administració, ja que el 19 d’octubre de 2015, en publicar-se el seu nomenament com a secretari
autonòmic de Comunicació, va renunciar al lloc de director del Departament de Dret Constitucional,
Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València, i va sol·licitar passar a la situació
administrativa de serveis especials, alhora que va deixar de prestar els seus serveis com a professor i va
deixar de percebre cap retribució per això. Junt amb les al·legacions s’adjunten l’escrit en què sol·licita
passar a la dita situació de serveis especials i la resolució de la Universitat de València de cessament en el
lloc de treball.
- Que, respecte als fets concrets descrits en la denúncia (la impartició de l’assignatura de Dret
Constitucional per als alumnes de Ciència Política i de l’Administració, en el grup PB i subgrup X1, els
dilluns i dimarts de 18 a 19.30 h) interpreta que pot haver-se produït un error basat en què en Internet
encara es pot trobar la guia docent de la dita assignatura amb aqueixes dades, que són els relatius al curs
acadèmic 2014/15.
Efectuada la deliberació de l’assumpte en diverses sessions d’aquesta Comissió Executiva, s’adopta
aquesta resolució amb els següents
FONAMENTS JURÍDICS
Primer. La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana disposa en l’article 39 que el Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern té com a finalitat garantir els drets d’accés a la informació, vetlar pel
compliment de les obligacions de publicitat i garantir i promoure l’observança de les disposicions de bon
govern. En aquest sentit, l’article 26 de la mateixa llei estableix, en l’àmbit del bon govern, els principis
d’actuació i conducta a què han d’adequar la seua activitat els alts càrrecs a qui resulta d’aplicació, entre
altres el deure d’observar estrictament el règim d’incompatibilitats establit en l’ordenament jurídic.
Segon. De conformitat amb l’article 43.1 del Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual
s’aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat, el Consell de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern podrà rebre queixes sobre possibles incompliments dels principis o conductes
regulats en aquest codi. També podrà rebre observacions, consultes i suggeriments en relació amb la
seua aplicació o adaptació. La tramitació i resposta a una queixa podrà donar lloc a instar procediments
o altres accions que siguen oportunes segons la normativa vigent.
Tercer. En aquest cas no s’aprecia que s’haja produït cap incompliment de les disposicions de bon
govern i, més concretament, de l’observança del règim d’incompatibilitats establit en l’ordenament
jurídic, atés que al publicar-se el seu nomenament com a secretari autonòmic de Comunicació, el Sr.
va renunciar al lloc de director del Departament de Dret Constitucional, Ciència
Política i de l’Administració de la Universitat de València, i va sol·licitar passar a la situació
administrativa de serveis especials, alhora que va deixar de prestar els seus serveis com a professor i va
deixar de percebre cap retribució per això, com acredita en l’escrit d’al·legacions, i aporta la còpia de la
seua sol·licitud de passar a la situació de serveis especials en la Universitat, i la resolució de la
Universitat de València de cessament en el lloc de treball. Per això, ha de desestimar-se aquesta queixa.

RESOLUCIÓ
En atenció als antecedents i fonaments jurídics descrits procedeix:
DESESTIMAR la queixa per l’incompliment de les disposicions de bon govern presentada el 8 de
març de 2017 per la Sra.
contra el secretari autonòmic de Comunicació i Comissionat
de RTVV, Sr.
.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació, de
conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
EL PRESIDENT DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Ricardo García Macho

