En aquest sentit, l'article 42 de l'esmentada llei estableix el llistat de competències de l’òrgan al·ludit,
totes elles relacionades amb les funciones assenyalades. Entre 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 arreplegades en
la Llei 2/2015, i vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en la llei
esmentada.
Segon.- La reclamant sol·licita al Consell de Transparència estatal, i aquest deriva la seua reclamació
al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana,
per no haver rebut resposta a una reclamació dirigida al Servei de Salut de la Generalitat Valenciana,
presumptament, per retallar el seu dret a una pensió per accident laboral en un centre de treball
sanitari.
Es tracta d'actuacions que res no tenen a veure amb l'àmbit de la normativa d'accés a la informació
pública, tant a l'empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, com també de la Llei 2/2015 de la
Comunitat Valenciana, de 2 d'abril. Per tant, la sol·licitud efectuada per la reclamant davant aquest
òrgan no pot incardinar-se en cap de les competències que l'article 42 de l'esmentada Llei atribueix a
aquest òrgan.
Tercer.- Per tot l'anterior, escau inadmetre la sol·licitud presentada per la reclamant, vist que aquest
òrgan no té competència per a atendre’n la sol·licitud.
RESOLUCIÓ
En atenció als antecedents i fonaments jurídics descrits, escau INADMETRE la reclamació presentada
contra la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el 15 de
per la Sra.
novembre de 2017, vist que aquest òrgan no té competència per a atendre’n la sol·licitud.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar 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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