En aquest sentit, l'article 42 de la citada llei estableix la llista de competències d'aquest òrgan, totes
relacionades amb les funciones assenyalades. Entre unes altres, s'encomana a la Comissió Executiva
del Consell, les funcions de resoldre les reclamacions contra les resolucions en matèria d'accés a la
informació pública, requerir l'esmena d'incompliments de les obligacions recollides en la Llei 2/2015, i
vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en aquesta llei.
La inactivitat per part de l'Administració en el marc d'un procediment administratiu no està dins de les
competències que aquest Consell té atribuïdes en la Llei 2/2015 de 2 d'abril, de transparència, bon
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. En concret, en l'article 42.1 a) s'al·ludeix a
la funció per a conéixer de les reclamacions contres les resolucions en matèria d'accés a la informació
pública. Per a major detall, l'article 82.a) del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de
desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de
regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern estableix:
“Resoldre les reclamacions (…) derivades de la inactivitat de l'Administració per no proporcionar la
informació sol·licitada”. En el present cas no es tracta d'aquest tipus d'inactivitat, sinó que el que es
reclama és que l'Administració complisca la seua obligació d'instruir un procediment segons les
normes administratives, i les competències del Consell solament se cenyeixen a inactivitat en matèria
d'accés a la informació.
Per tant, la sol·licitud efectuada pel reclamant davant aquest òrgan (la denúncia de la falta de resposta
de l'Administració a una sol·licitud d'expedició d'un certificat de presentació d'un escrit anterior, i a
una sol·licitud de certificació del sentit del silenci produït) no pot incardinar-se en cap de les
competències que l'article 42 de l’esmentada Llei atribueix a aquest òrgan.
Segon.- Per tot això que hem dit escau inadmetre la sol·licitud presentada pel reclamant, per no tindre
competència aquest òrgan per a atendre la seua sol·licitud.
RESOLUCIÓ
En atenció als antecedents i fonaments Jurídics descrits procedeix:
contra la Conselleria
INADMETRE la reclamació presentada per Sr.
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació el 5 de novembre de 2017, per no
tindre competència aquest òrgan per a atendre la seua sol·licitud.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós
administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos
mesos, comptats a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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