“Que aquesta Mancomunitat ja està treballant per posar a la disposició dels ciutadans, i com no
pot ser d'una altra manera, el Portal de Transparència, i tan prompte com siga possible.”

FONAMENTS JURÍDICS
Primer. Segons el que fixa l'article 42.1.b) 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 “requerir,
a iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia o reclamació, l'esmena d'incompliments
de les obligacions recollides en aquesta llei”, com també –aquesta vegada per mandat de
l'apartat e d'aquesta disposició– “vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa
contingudes en aquesta llei”.
Segon. Així mateix, l'administració destinatària de la sol·licitud d'accés a la informació pública
objecte d'aquest recurs –la Mancomunitat de Camp de Túria– es troba sense cap gènere de
dubtes subjecta a les exigències de la llei indicada per raó del que disposa l'article 2.1.d), que es
refereix de forma expressa a “les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat
Valenciana”.
a instar l'actuació d'aquest Consell a
Tercer. I tampoc planteja dubtes el dret del Sr.
l'empara de l'article 42.1.b), esmentat, atés que l'article 11 d'aquella 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 –accions ambdues que, d'altra banda, sí que duu a terme el
reclamant en al·legar en el seu escrit tant els motius pels quals es dirigeix a aquest Consell com
la convicció d'haver-li sigut vulnerat el seu dret a la informació pública.
Quart. La qüestió que competeix resoldre a aquest Consell en el cas que ens ocupa es redueix a
comprovar si efectivament són reals o no les manques detectades pel reclamant en el Portal de
la Transparència de la Mancomunitat de Camp de Túria, i si la disposició a actuar feta palesa per
la Mancomunitat ha tingut algun efecte en el temps transcorregut des que aquesta va ser posada
de manifest.
I la conclusió que de les comprovacions efectuades per aquest Consell durant el període
d'instrucció d'aquest cas es deriven no pot sinó ser negativa. El Portal de Transparència de la
Mancomunitat del Túria és el dia de hui altament deficient, i no hi ha disponible quasi cap
informació de les que legalment li correspondria incloure.
RESOLUCIÓ
En atenció als 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 per Sr.
del Grup Municipal
, davant de la Mancomunitat de Camp de Túria, mitjançant un
escrit de data 3 de novembre de 2017, i instar aquesta a satisfer en el termini màxim de tres
mesos les exigències que en matèria de publicitat activa li imposa el capítol primer del títol

primer de la Llei 2/2015 de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana i disposicions concordants.
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 pot interposar recurs contenciós
administratiu davant 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,
d'acord 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
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