Segon. El 14 de novembre de 2017, el Sr.

va presentar una

reclamació davant d'aquest Consell. En el dit escrit manifestava que l'Ajuntament de Teulada no havia
atés la seua sol·licitud d'informació presentada l'11 de setembre de 2017, i demanava l'empara del
Consell per a poder obtindre la informació sol·licitada.
Tercer. El 23 de novembre de 2017, aquest Consell va remetre a l'Ajuntament de Teulada l’escrit pel
qual se li atorgava el tràmit de requeriment d'informació i audiència per un termini de quinze dies,
perquè facilitara al Consell qualsevol informació relativa a la reclamació que poguera resultar
rellevant, així com per a formular les al·legacions que considerara oportunes, escrit que va rebre
l'Ajuntament de Teulada el 28 de novembre de 2017, segons consta en el corresponent justificant de
recepció de Correus. Fins a la data no s'ha rebut cap resposta per part de l'Ajuntament de Teulada.
Quart. El 20 de febrer de 2018, el Sr.

va presentar un nou escrit

davant d'aquest Consell, en el qual reiterava la seua petició d'accés a la informació sol·licitada a
l'Ajuntament de Teulada.

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 amb els següents
FONAMENTS JURÍDICS
Primer. D’acord amb l'article 24.1 en relació amb l’article 42.1 de la Llei 2/2015, de transparència,
bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Llei 2/2015
valenciana), 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 seua
impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.
Segon. En aquest cas, no hi ha dubte que estem davant d'un supòsit de sol·licitud d'informació pública
davant d'un subjecte –l'Ajuntament de Teulada- sotmés a les exigències de la Llei 2/2015 valenciana,
en virtut d'allò que s'ha disposat en l’article 2.1.d), en el qual es refereix de forma expressa a “les
entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana”. De la mateixa manera,
tampoc hi ha dubte de la legitimació del sol·licitant per a sol·licitar informació pública a la llum del
que disposa l'article 11 d’aquesta llei, que garanteix el dret a la informació pública de qualsevol
ciutadà o ciutadana, sense necessitat de motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

Tercer. El silenci de l'Ajuntament de Teulada a donar resposta a la petició del sol·licitant fonamenta
per si sol que la resolució d'aquest Consell de Transparència haja de partir de la base que segons el que
disposa l'article 17.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Llei 2/2015), només puga constatar aquest
silenci i el seu sentit.

Atés que la informació que se sol·licita: “Pla d'Actuació Municipal davant d'Inundacions, citat en els
acords adoptats a l'Ajuntament de Teulada l'any 2015, així com còpia de l'acta de 31 de març de 2015
de la Junta de Govern Local, data en què es va aprovar aquest pla”, no dóna lloc a què s'apliquen
causes de denegació, segons el que disposa el paràgraf segon de l'esmentat precepte article 17.3 en
assenyalar: “L'òrgan competent estarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada, excepte
aquella que poguera entrar en conflicte evident amb altres drets protegits, o aquella la denegació total
o parcial de la qual, estiguera expressament imposada en una llei. En aquests casos la informació serà
dissociada, i es donarà compte motivadament d'aquesta circumstància”.

Per a reincidir en la nul·la col·laboració de l'Ajuntament de Teulada, és rellevant que ni tan sols ha
respost al tràmit d'al·legacions que va facilitar aquest Consell de Transparència. Per tant, s'acredita
novament que no hi ha un compromís de compliment de la normativa sobre l’accés a la informació
pública que vincula totes les administracions públiques en l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana.
Quart. Finalment, si bé no cal que s'acredite la motivació per a sol·licitar l'accés a informació pública
basant-nos en el que disposa l'article 11 de la Llei 2/2015, en aquest cas, la consideració com a delegat
de personal i secretari local del sindicat

a l'Ajuntament de Teulada, del sol·licitant és un

afegit que reforça la seua capacitat de sol·licitar informació pública, no sols basant-se en la normativa
relativa a accés a la informació sinó basant-se en les garanties en l'exercici de la seua labor sindical.
En aquest sentit la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, reconeix com un dret
l'accés a la informació dels delegats sindicals, per tant en aquest cas, a pesar que la informació haguera
pogut demanar-la qualsevol ciutadà amb total llibertat, el fet que el sol·licitant siga un delegat sindical
no fa més que acréixer el seu legítim dret d'accés a una informació totalment pública.

En aquesta mateixa línia una recent sentència consolida el valor jurídic del dret d'informació de tots els
representants dels treballadors com a element central de la seua activitat representativa, i més
concretament ara de la que duen a terme els delegats sindicals (Sentència de la Sala Social de

l'Audiència Nacional 32/2018, de 22 de febrer ). Com a referència de la sentència que cita
jurisprudència anterior cal arreplegar l'argument següent: “No falta certament, jurisprudència del
Tribunal Constitucional i del TS sobre el dret dels delegats sindicals a rebre la mateixa informació que
l'empresa està obligada a posar a abast de la representació unitària del personal, com ho prova la cita
de sentències per part de l'AN, com les del TC núm. 213/2012 i del TS de 3 de maig de 2011, en les
quals hi ha referències a moltes més i en les quals s'insisteix sobre el dret a l'accés a la informació per
al correcte exercici de l'activitat sindical, de la relació amb els representats, com a part fonamental de
l'adequat exercici del dret de llibertat sindical (f.j. 5t)”.

Per tot allò que s'hi ha exposat, només es pot reconéixer de manera clara el dret que assisteix el
peticionari, en la seua condició de simple sol·licitant d'informació pública i delegat sindical. Així
mateix recordar a l'Ajuntament de Teulada que està obligat al compliment de la normativa sobre
transparència. Les administracions públiques han d'ajustar la seua actuació al complet compliment de
l'ordenament jurídic i de manera transversal la transparència vincula totes les àrees, per la qual cosa
l'Ajuntament de Teulada no sols té l'obligació de facilitar la informació pública corresponent
(publicitat activa), sinó a més no deixar sense resposta les sol·licituds que es plantegen per part de la
ciutadania.
RESOLUCIÓ

En atenció als antecedents i fonaments jurídics descrits procedeix:
Primer. ESTIMAR la reclamació presentada el 14 de novembre de 2017 pel Sr.
contra l'Ajuntament de Teulada.
Segon. INSTAR l'Ajuntament de Teulada perquè facilite al reclamant la informació pública
sol·licitada en el termini màxim d'un mes comptador des de la notificació d'aquesta resolució.
Tercer. Invitar la persona reclamant perquè 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 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

