número 131/2017, del qual també era part reclamada, s'afirma respecte del que ara ens ocupa
"que aquesta Presidència ha intentat contactar via telefònica sense èxit amb la Sra.
perquè poguera consultar tota la informació que poguera ser del seu interés en la seu
d'aquesta Mancomunitat.”
FONAMENTS JURÍDICS
Primer. Segons allò que s'ha fixat en el 42.1.a) de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, la Comissió Executiva del Consell de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern és l'òrgan competent per a resoldre
les reclamacions que es presenten contra les resolucions en matèria d'accés a la informació
pública amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.
Segon. Així mateix, l'administració destinatària de la sol·licitud d'accés a la informació pública
objecte del present recurs –la Mancomunitat de Camp de Túria– està sense cap dubte subjecta a
les exigències de la llei esmentada en virtut del que es disposa en el seu article 2.1.d), que es
refereix de manera expressa a “les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat
Valenciana”.
a acollir-se al que es preveu en
Tercer. Tampoc planteja dubtes el dret del Sr.
l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana
de la Comunitat Valenciana, atés que l'article 11 d'aqueixa mateixa norma garanteix el dret a la
informació pública de qualsevol ciutadà o ciutadana, sense que calga motivar la sol·licitud ni
invocar la llei.
Quart. Finalment, ni tan sols planteja dubtes el fet que l'administració requerida haguera
–i per tant al Grup Municipal
– la
d'haver proporcionat a la Sra.
informació sol·licitada en el seu escrit del 13 de juny de 2017, ni que malgrat això la
Mancomunitat de Camp de Túria va descurar la seua obligació de fer-ho.
Primerament, perquè la documentació en qüestió constitueix clarament “informació pública” en
els termes que preveu l'article 13 de la Llei 19 (2013), que entén per informació pública “els
continguts o documents, qualsevol que en siga el format o suport, que estiguen en poder d'algun
dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest títol i que hagen sigut elaborats o adquirits
en l'exercici de les seues funcions”.
I en segon lloc, perquè és la mateixa administració requerida la que admet no haver arribat a
proporcionar-la a la reclamant, malgrat haver “intentat contactar via telefònica sense èxit” amb
ella. Pel que fa a això, aquest Consell no pot de cap manera considerar suficient, per a exonerarla de tota responsabilitat, la simple explicació brindada per la presidenta de la Mancomunitat.
Primer, perquè entre el 13 de juny –data de la sol·licitud– i el 21 de novembre –data del seu
escrit d'al·legacions– van transcórrer no menys de cinc mesos –quatre d'aquests hàbils– durant
els quals és difícil creure que la interessada no atenguera les telefonades que se li van fer, i que
en qualsevol dels casos no queden acreditades per l'administració reclamada. I segon, perquè en
no pot ser una desconeguda
la seua condició de regidora, la Sra.
per a la Mancomunitat de Camp de Túria, com no pot ser-ho tampoc el grup al qual representa,

de manera que no hauria d'haver sigut especialment difícil per a l'administració requerida entrar
en contacte amb ella a través d'altres mitjans –sense anar més lluny, a través del correu, atés que
la interessada aporta per a això la seua adreça postal. Cosa que, en fi, obliga a donar escàs crèdit
a l'al·legació que resultara impossible el contacte amb la interessada.
Cinqué. A això caldria afegir que ni tan sols la via proposada per l'administració reclamada –la
de permetre a la interessada l'accés al document en qüestió mitjançant la seua personació en les
dependències en les quals aquest es custodia– resulta ser la que la llei marca com a preferible,
atés que l'article 22 de la Llei 19 (2013) es decanta nítidament perquè l'accés a la informació es
realitza “preferentment per via electrònica, excepte quan no siga possible o el sol·licitant haja
assenyalat expressament un altre mitjà”, excepcions ambdues que no concorren en aquest cas.
RESOLUCIÓ
Atenent els antecedents i fonaments jurídics descrits, la Comissió Executiva del Consell de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, acorda:
, en nom i representació
Primer. ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr.
del Grup Municipal
, enfront de la Mancomunitat de Camp de Túria, mitjançant
un escrit de data 3 de novembre de 2017, i instar-la a proporcionar-li en el termini màxim de dos
mesos una còpia de la memòria i les actes de les reunions de la Mancomunitat corresponents a
l'any 2016.
Segon. Convidar la persona reclamant que comunique a aquest Consell qualsevol incidència que
sorgisca respecte de l'execució d'aquesta resolució i que puga perjudicar els seus drets i
interessos.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la
notificació, de conformitat amb el que s'estableix en 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

