Expedient núm. 152/2017
Resolució núm. 79/2018
CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
President: Sr. Ricardo García Macho:
Vocals:
Sr. Lorenzo Cotino Hueso
Sra. Isabel Lifante
Sr. Carlos Flores Juberías (ponent)
València, 14 de juny de 2018
En resposta a la reclamació presentada a l'empara de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana pel Sr.
, mitjançant l’escrit de data 23 de novembre de 2017 (Registre d’entrada
número 12204 de 27.11.2017), davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern, considerant els antecedents i fonaments jurídics que s'especifiquen a
continuació, la Comissió Executiva del Consell adopta la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer.- Tal com queda acreditat l'expedient del present cas, en la data a dalt indicada el Sr.
va adreçar un escrit de reclamació davant aquest Consell, on posava
de manifest que
“L'Ajuntament de Monforte del Cid no compleix de forma sistemàtica i reiterada les
exigències de l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, ni la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el Portal
de
Transparèncìa
de
la
pàgina
web
municipal,
http://monfortedelcid_sedelectronica.es/transparency/.”
Segon.- Per part d'aquest Consell, i a fi de brindar una resposta adequada a la reclamació del Sr.
, amb caràcter previ a la deliberació de la present resolució, es va procedir a
concedir tràmit d'audiència a l'Ajuntament de Monforte del Cid i el va instar amb data de 2 de
gener de 2018 (Registre d’eixida número 56/2018, de 09.01.2018) a formular les al·legacions
que considerara oportunes respecte de les qüestions referides, i també a facilitar a aquest
Consell qualsevol informació relativa a l'assumpte que puga resultar rellevant. Sol·licitud que va
resultar ignorada per l'administració afectada que el dia de hui segueix sense haver-hi donat cap
resposta.
Tercer.- Així mateix, per part de l'Oficina de Suport d'aquest Consell es va procedir a visualitzar
la pàgina assenyalada pel reclamant, a fi de valorar adequadament el sentit de la seua
reclamació.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Segons 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”, i 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 del present recurs –l’Ajuntament de Monforte del Cid– es troba sense cap mena de
dubtes subjecta a les exigències de la mencionada llei en virtut del que es disposa en l’article.
2.1.d), que es refereix de forma expressa a “les entitats integrants de l'administració local de la
Comunitat Valenciana”.
Tercer.- I tampoc planteja dubtes el dret del Sr.
a instar l'actuació d'aquest
Consell a l'empara del article 42.1.b), suara esmentat, atès que l'article 11 d'aqueixa mateixa
norma garanteix el dret a la informació pública de qualsevol ciutadà o ciutadana sense que siga
necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei –acciones ambdues que, d'altra banda, sí que du
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 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 l'Ajuntament de Monforte del Cid. Cosa que segons el parer d'aquest
Consell resulta certa: la cerca duta a terme al llarg de la instrucció d'aquest expedient per
l'Oficina de Suport d'aquest Consell en el portal de transparència d'aquest ajuntament
(http://monfortedelcid.sedelectronica.es/transparency/) permet constatar que aquest té
importants manques en matèria d'informació pública, a més de llançar el resultat que alguns dels
documents publicats no han sigut actualitzats en el moment escaient com cal, i és per això que
es troben desfasats. Així:
– En relació amb les subvencions i ajudes públiques, aquestes no es localitzen en l'apartat
corresponent a pesar que hi ha un enllaç denominat "Subvenció Xarxa Llibres", el qual ens
remet al tauler d'anuncis en el qual no es troben documents relatius a aquesta informació.
– Pel que fa a la informació contractual, que no s'han penjat documents sobre els contractes
menors i els procediments oberts. Únicament, s'han localitzat els plecs sobre una concessió de
servei públic i els plecs sobre alguns contractes adjudicats mitjançant el procediment negociat
sense publicitat. Sobre els convenis, només s'ha localitzat un arxiu relatiu a un conveni amb un
club esportiu.
– En l'epígraf corresponent a la informació pressupostària, cal advertir que només s'han trobat
uns documents relatius als pressupostos del passat any, a les modificacions pressupostàries de
l'any 2015 i un informe d'intervenció sobre el pressupost d'aquest any. Per tant, res no apareix en
el portal de transparència sobre els pressupostos del present exercici, sobre l'estat d'execució i
en relació amb el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
de les Administracions públiques.
– Finalment, tampoc es localitza en l'apartat "Patrimoni" la relació dels béns immobles que són
propietat municipal o sobre els quals tinga algun dret real l'entitat local.

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
Primer.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr.
, davant
l’Ajuntament de Monforte del Cid mitjançant l’escrit de data 23 de novembre de 2017, instar a
aquest 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 a comunicar a aquest Consell qualsevol incidència que
sorgisca respecte de l'execució d'aquesta resolució i que puga perjudicar els seus drets i
interessos.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot 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 ser
notificada, 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

