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Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament de Turís.
VISTA la reclamació número 36/2017, interposada per
, formulada contra
l’Ajuntament de Turís, i com a ponent la vocal Emilia Bolinches Ribera, s’adopta la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer. Segons es desprén de la documentació que consta en l’expedient, amb data 20 d’abril de 2017
va presentar davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública
i Bon Govern una reclamació contra l’Ajuntament de Turís. En aquesta reclamació manifesta, literalment,
el següent:
“Vaig presentar via telemàtica una petició d’informació sobre per a què servien i quins serveis inclouen
els impostos que pague obligatòriament a l’Ajuntament de Turís per tindre una casa a la Urbanització
Altury (TURÍS) el dia 28 de febrer de 2017 i no he rebut resposta. Vaig reclamar una altra vegada al
mateix ajuntament el dia 10 de març i tampoc he rebut resposta.
Crec que és una informació que com a ciutadana tinc tot el dret a saber: vull saber si inclou llum,
manteniment d’asfalt, neteja dels carrers, aigua, si hi ha recollida de trastos en alguna ocasió, ajuda per
a les festes de la urbanització d’agost, etc. (a més de pagar a part el servei de recollida de fems)”.
Segon. Amb data 25 de maig de 2017, la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern va remetre a l’Ajuntament de Turís un escrit pel qual se li atorgava,
abans de la resolució de la reclamació presentada per
, un tràmit d’audiència per
un termini de quinze dies perquè poguera formular les al·legacions que considerara oportunes.
Aquest escrit va tindre entrada en l’Ajuntament de Turís el dia 29 de maig de 2017.
Tercer. En resposta a l’escrit de la Comissió Executiva de 25 de maig de 2017, pel qual se li atorgava
tràmit d’audiència, l’Ajuntament de Turís va remetre un escrit d’al·legacions, rebut en el Consell de
Transparència el 5 de juliol de 2017. En l’esmentat escrit es trasllada al Consell una còpia de l’informe
emés pel lletrat urbanista municipal el 30 de juny de 2017, on respon la sol·licitud d’informació formulada
per
el 28 de febrer de 2017. En els diversos apartats de l’informe es facilita
informació sobre la situació urbanística del sector de sòl urbà de la urbanització Altury, la titularitat de les
obres d’urbanització del sector Altury, les normes subsidiàries de planejament i el pla especial d’Altury, la
condició de solar, les obres d’urbanització necessàries, la urbanització simultània a l’edificació, la quota
girada per l’entitat urbanística col·laboradora, i la destinació dels impostos girats en Altury. S’afig
finalment que, quant a la destinació de les quantitats recaptades, tant pels impostos com per les taxes i les

contribucions especials, s’estableixen en els pressupostos municipals, que poden ser consultats en
l’Ajuntament, després de la concertació de la corresponent cita.
Efectuada la deliberació de l’assumpte en diverses sessions d’aquesta Comissió Executiva, i sense
que haja sigut possible complir el termini oportú a causa de les carències estructurals d’aquest òrgan,
s’adopta aquesta resolució sota els següents
FONAMENTS JURÍDICS
Primer. De conformitat amb l’article 24.1, en relació amb el 42.1 de la Llei 2/2015, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant Llei
2/2015), l’òrgan competent per a resoldre les reclamacions que es presenten en el marc d’un procediment
d’accés a la informació és la Comissió Executiva amb caràcter previ a la impugnació en la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
Segon. Així mateix, l’Administració destinatària de la sol·licitud d’accés a la informació pública
objecte d’aquest recurs –l’Ajuntament de Turís– està subjecta a les exigències de l’esmentada llei, en
virtut del que disposa l’article 2.1.d, que fa referència de forma expressa a “les entitats integrants de
l’Administració local de la Comunitat Valenciana”.
Tercer. Quant a la reclamant, és indiscutible el dret de
d’acollir-se al que
preveu l’article 24 de la Llei 2/2015, atés que l’article 11 d’aquesta llei garanteix el dret a la informació
pública de qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització
legalment constituïda, sense necessitat de motivar la sol·licitud ni invocar la llei.
Quart. Quant a l’adequació de la sol·licitud plantejada amb les previsions de la llei: la informació
sobre la destinació dels impostos locals que es paguen per tindre un habitatge al municipi de Turís. La
informació que demana la sol·licitant concerneix unes dades que efectivament té l’Administració.
L’Ajuntament de Turís remet com a al·legacions un informe del lletrat urbanista municipal on narra
la tramitació d’un sector en sòl urbà. En principi, aquestes qüestions no tenen connexió amb el tema que
ens ocupa i del qual és competent el Consell com a òrgan garant del dret d’accés. Les qüestions
pròpiament procedimentals d’una tramitació urbanística no té rellevància en el cas plantejat per
García Rodríguez, ja que la seua sol·licitud al·ludeix a una qüestió particular i sobre la qual no ha de
plantejar ni tan sols motivació (tal com reconeix l’article 11 de la Llei 2/2015). La sol·licitud que la
senyora
va plantejar a l’Ajuntament i que no va ser atesa: “Des de fa menys d’un any tinc una casa
a la Urbanització Altury, Turís. Des de llavors pague els meus impostos així com els rebuts de la comunitat
de la Urbanització. Sol·licita: informació dels serveis que inclouen els impostos pagats a l’Ajuntament de
Turís en la Urbanització Altury, tipus de recollida de fems, neteja de carrers, llum, etc.”. Per tant, es
tractava d’una informació relativa als serveis que l’Ajuntament presta en una zona concreta del terme
municipal; per tant, totes les al·legacions que recull l’informe del lletrat urbanista -remés per l’Ajuntament
de Turís com a al·legacions- no s’ajusten a la sol·licitud de dret d’accés plantejada i, per tant, no
s’analitzen en aquesta resolució.
A partir de l’al·legació NOVENA sí que s’ajusta a qüestions relatives a la destinació dels impostos,
però es limita a assenyalar els articles que entén són d’aplicació de la Llei general tributària i del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. Igualment, en les seues al·legacions remet a les ordenances fiscals, i indica que es publiquen en el
Butlletí Oficial de la Província. Finalment, l’Ajuntament, en l’informe del lletrat urbanista, indica que tota
la informació està continguda en els pressupostos municipals i que després de la concertació de cita prèvia
es pot consultar.
Per tant, basant-nos en aquest últim argument que plantegen les al·legacions de l’Ajuntament, no
s’entén perquè no es va respondre a la sol·licitud plantejada per
i se li va donar
citar per a una reunió. No obstant això, la cita a una reunió no satisfà -per si sola- l’accés a la informació
que sol·licita
atés que la informació del pressupost municipal és una informació que no requereix
una reelaboració, sinó que amb el tractament informàtic habitual o corrent es pot obtindre, segons el que

estableix l’article 16 de la Llei 2/2015 en referir-se a les causes d’inadmissió, circumstància a la qual
tampoc pot acollir-se l’Ajuntament, ja que totes les dades pressupostàries del municipi són de fàcil accés.
En particular, l’Ajuntament haguera pogut facilitar-li l’estat d’execució del pressupost de despeses
de l’exercici anterior a la seua sol·licitud, que és on amb exactitud es poden analitzar les despeses
realitzades. L’estat de liquidació del pressupost de despeses informa sobre com s’ha executat el
pressupost de despeses d’una entitat local i, per tant, conté la informació necessària per a conéixer quant
s’ha gastat l’entitat local en un any, en què s’han gastat els recursos que ha obtingut en aqueix any i qui ha
gastat aquests recursos. De la informació continguda en l’estat de liquidació del pressupost de despeses, la
sol·licitant haguera pogut comprovar les obligacions reconegudes netes, enteses com l’import de les
obligacions de pagament que han tingut el seu origen en l’exercici (entre les quals es detallarien les
despeses a què al·ludeix en la seua sol·licitud). Igualment, i per a més claredat, l’Ajuntament de Turís li
hauria d’haver facilitat l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos atés que és el document que
informa sobre com s’ha executat el pressupost d’ingressos d’una entitat local i, per tant, conté la
informació necessària per a conéixer quin ha sigut l’import dels recursos que ha obtingut en un any
l’entitat local i d’on procedeixen aquests recursos.
Amb aquesta informació
haguera vist satisfeta la seua sol·licitud, sense perjudici que
l’Ajuntament de Turís del pressupost corrent de l’any en curs en què es planteja la sol·licitud li facilite la
informació relativa a la classificació econòmica de les despeses. Cal recordar que cada entitat local pot
decidir el nivell de desagregació que considere convenient, tenint en compte que el text refós de la Llei
d’hisendes locals assenyala que, com a mínim, la classificació econòmica s’elaborarà a nivell de concepte.
La classificació econòmica del pressupost de despeses informa sobre com es gasta, per a això els crèdits
del pressupost de despeses s’ordenen segons la seua naturalesa econòmica, i es distingeix entre els crèdits
destinats a operacions corrents, com ara les despeses necessàries per al funcionament dels serveis públics
(despeses en personal i en béns i serveis), els crèdits destinats a operacions de capital (com les despeses en
inversions reals) i els crèdits destinats a operacions de caràcter financer (com les amortitzacions dels
préstecs que han rebut les entitats locals).
RESOLUCIÓ
D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics descrits és procedent:
Primer. ESTIMAR la sol·licitud presentada per
el 20 d’abril de 2017
adreçada al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, per la qual manifesta
que l’Ajuntament de Turís no ha respost a una sol·licitud d’accés a informació pública plantejada el 28 de
febrer de 2017, atés que ha quedat constatat que l’Ajuntament de Turís té a la seua disposició la
documentació amb què pot satisfer la sol·licitud d’informació que planteja la interessada.
Segon. INSTAR l’Ajuntament de Turís perquè facilite a la reclamant
en
el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució, la informació
sol·licitada i se li indique la forma per la qual pot accedir a aquesta. A pesar del temps transcorregut, la
informació que facilite l’Ajuntament haurà d’estar actualitzada al moment concret.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot 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

