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 allò que s'ha fixat en el 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”, així com –aquesta vegada per mandat de l'apartat i
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 d’Aldaia– es troba sense cap gènere 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 de l'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-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 l’Ajuntament d’Aldaia, i si aquestes haurien d’haver sigut esmenades per
l'administració reclamada en virtut de les obligacions a què aquesta està subjecta en virtut de la
legislació aplicable en matèria de transparència. Amb la peculiaritat que una resposta negativa a
la segona de les qüestions plantejades obviaria tota necessitat de respondre a la primera.
I això és en efecte el que succeeix en el cas que ens ocupa. L'article 8 de la Llei 19/2013, de 19
de desembre, que especifica les obligacions al fet que estan subjectes les administracions
incloses en l'àmbit d'aplicació de la llei tocant als actes de gestió administrativa amb repercussió
econòmica o pressupostària, assenyala en la seua apartat d) del punt primer, l'obligació de
publicar “els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries i
informació actualitzada i comprensible sobre el seu estat d'execució i sobre el compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les Administracions públiques”,
però res no s’hi diu referent als documents elaborats prèviament a la seua aprovació. Atés que –
recorde's- l'objecte de la reclamació del Sr.
versava no sobre els
pressupostos de l’Ajuntament d’Aldaia per al 2018 sinó sobre la proposta de pressupostos del
Govern municipal, cal argumentar la inexistència de cap obligació de publicitat activa referent a
això i, en conseqüència, resulta possible obviar l'exigència d’intel·legibilitat que sí que seria en
canvi exigible en el document definitiu en el qual es plasmaren els esmentats pressupostos.
Cinqué.- Addicionalment, no estarà de més assenyalar que fins i tot en el cas que la reclamació
haguera estat fundada en dret, aquesta hauria hagut de ser
del Sr.
desestimada per desaparició sobrevinguda del seu objecte, atès que la comprovació duta a terme
per l'Oficina de Suport d'aquest Consell durant la instrucció del present expedient va revelar que
els pressupostos municipals de l’Ajuntament d’Aldaia, que òbviament ja es troben en període

d'execució, s’han publicat correctament en la pàgina web municipal, concretament en el següent
enllaç:
http://www.aldaia.es/es/areas-municipales/economia-hacienda-y-patrimonio/informacioneconomica-de-interes/i/103744/1879/pressupost-2018
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
DESESTIMAR la reclamació formulada pel Sr.
l’Ajuntament d’Aldaia, mitjançant un escrit de data 5 de desembre de 2017.

davant

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs
contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual
té la seu l’Ajuntament d’Aldaia, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de ser
notificada, d'acord amb 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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