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València, 18 de juliol de 2018
g
.
Reclamant: Sra.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig.
VISTA la reclamació número 135/2017 , interposada per la Sra.
,
formulada contra l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, i sent ponent el president del Consell Sr.
Ricardo García Macho s'adopta la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer.- Segons es dedueix de la documentació que figura en l'expedient, el 18 de juliol de 2017 la
va presentar a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig dos escrits
Sra.
amb números de registre d'entrada 2017014402 i 2017014403, en què sol·licitava que se li facilitara
determinada documentació i informació en relació amb l'activitat d'una ludoteca amb servei de cuina
amb aforament per a 27 persones, que confronta amb el seu habitatge.
Segon.- En data 28 de juliol, l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig va notificar a la reclamant la
resolució de la regidora d'urbanisme, de data 24 de juliol de 2017, en relació amb les sol·licituds
d'accés a la informació presentades, per la qual se li traslladava la documentació requerida així com
informació sobre les últimes actuacions dutes a terme en els expedients en tramitació.
Tercer.- En data 4 d'agost de 2017, amb número de registre d’entrada 2017015588, la reclamant va
presentar un altre escrit davant l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, en què reiterava les
sol·licituds d'informació i documentació presentades el 18 de juliol de 2017 amb números de registre
d'entrada 2017014402 i 2017014403, en considerar que no s'havien inclòs en la documentació que li
va ser lliurada per l'Ajuntament el dia 28 de juliol de 2017 una còpia completa de l'expedient número
22/2011, la informació de si l'Ajuntament en algun moment posterior a la concessió de la llicència
havia comprovat que la titular del negoci i l'activitat complien els condicionaments de la llicència
mediambiental, incloent l'aforament màxim permés de 27 persones, i que se li lliuren els informes que
s'hagen elaborat, així com la informació sol·licitada en l'escrit presentat el 18 de juliol de 2017,
número registre entrada 2017014403, els justificants de totes les peticions de mesuraments fets.

Quart.- El 2 de novembre de 2017, la reclamant va presentar davant el Consell de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern una reclamació contra l'Ajuntament de Sant Vicent del
Raspeig. En aquesta reclamació manifesta, literalment, el següent:
“Primer.- El mes de juny any 2012 l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig va concedir una llicència
a la titular de l'habitatge que confronta amb el meu, per a l'activitat de ludoteca amb servei de cuina
amb aforament per a 27 persones.
Segon.~ Des que el negoci es va posar en marca he vingut denunciant en nombroses ocasions davant
l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig greus molèsties per sorolls causats pel mencionat negoci, així
com la realització d'activitats i l'ús d'instal·lacions no autoritzades en la llicència.
Tercer.- Que el 18-7-2017 vaig presentar dos escrits, les còpies dels quals s'adjunten com a documents
número 1 i 2, en els quals sol·licitava que se'm facilitara determinada documentació i informació, que
van ser resposts per la Resolució de la regidora d'Urbanisme de data 24 de juliol de 2017, (document
número 3) notificada el dia 28 del mateix mes, per la qual s'acordava fer-me lliurament només de part
de la documentació sol·licitada, i se'm va informar de les actuacions que s'havien realitzat per la
titular del negoci per a legalitzar l'activitat i les instal·lacions que mancaven de llicència, i els
expedients que s'havien iniciat com a conseqüència d'això, però no se'm va lliurar cap documentació
corresponent a aquestes actuacions.
Quart.- Com a conseqüència d'això, i atés que necessitava la documentació i informació sol·licitada
per a iniciar les accions legals que m'assisteixen en defensa dels meus interessos, el 4-8-2017 vaig
presentar dos nous escrits, (documents número 4 i 5), en els quals posava de manifest les
irregularitats en què estava incorrent l'Ajuntament i els perjudicis que amb això m'estava ocasionant,
i sol·licitava novament que se'm lliurara la documentació i la informació que vaig sol·licitar des de
l'inici i que no se'm va lliurar, així com una còpia de les noves actuacions de les quals se m'havia
informat que s'estaven duent a terme però sense lliurar-me documentació de cap tipus, sense que fins
hui se m'haja fet lliurament de res d'això.
Cinqué. A la vista de tot l'exposat considere que l'actitud de l'Ajuntament és contrària a dret,
especialment al que es disposa en els articles 11 i següents de la Llei 2/2015 de transparència, bon
govern i participació ciutadana que regula el dret d'accés a la informació pública, alhora que resulta
greument lesiva als meus interessos, per causar-me indefensió.
Per tot això,
SOL·LICITE que considere presentat aquest escrit amb els documents que s'hi adjunten, i després dels
tràmits oportuns i l'adopció de totes les altres mesures que procedisquen, s'acorde requerir a
l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig perquè em faça lliurament de la documentació i informació
que vaig sol·licitar en els escrits presentats el 18-7 i 4-8-2017."
Cinqué.- En data 9 de novembre de 2017, la Comissió Executiva del consell de transparència, accés a
la informació pública i bon govern va remetre a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig escrit pel
qual se li atorgava, abans de la resolució de la reclamació presentada per la reclamant, el tràmit
d'audiència per un termini de quinze dies, perquè poguera facilitar la informació i formular les
al·legacions que considerara oportunes.
L’escrit va tindre entrada a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig el dia 14 de novembre de 2017.
En el seu escrit de contestació, de 30 de novembre de 2017, la regidora delegada d'Urbanisme, al·lega
el següent:
“Hem de contestar-los que en successives ocasions la reclamant va sol·licitar informació, sempre se li
ha facilitat la informació que enteníem era la requerida a aquest Ajuntament, si ha faltat o s'ha omés
alguna documentació no ha sigut amb la intenció de no facilitar-li-la, sinó per no entendre amb
claredat quina documentació concreta necessitava donada la complexitat i diversitat d'expedients

relacionats amb les seues reclamacions, de fet ella pot accedir als expedients i se li facilitarà tota la
informació necessària que necessite i es puga facilitar per no contravindre cap norma legal vigent.
Per a això pot personar-se en aquest Ajuntament, si ho creu oportú, per a aclarir els termes de la
documentació que requereix la interessada, i facilitar-li-la de forma immediata”.
Després d’haver efectuat 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 manques
estructurals d'aquest òrgan, s'adopta la present resolució sota els següents
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Conformement amb l'article 24.1 en relació amb el 42.1 de la Llei 2/2015 de transparència,
bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, 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.- Així mateix, l'Administració destinatària de la sol·licitud d'accés a la informació pública
objecte del present recurs –l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig– es troba subjecta a les exigències
de la mencionada Llei, en virtut del que es disposa en el seu article 2.1.d), que es refereix de forma
expressa a “les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana”.
Tercer.- Quant a la reclamant, es reconeix el seu dret a acollir-se al que es regula en l'article 24 de la
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana, atès que l'article 11 d'aquesta Llei garanteix el dret a la informació pública de qualsevol
ciutadà o ciutadana, sense que siga necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.
Quart.- Ha de recordar-se a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig que la reclamant sol·licita l'accés
a determinada documentació com a conseqüència de sorolls que estan afectant la seua salut, segons les
seues al·legacions de 4 d'agost de 2017. Ja en la Resolució 87/2018 de 5.07.2018, FJ 6é s'indica que
haver de suportar sorolls per damunt del nivell permés normativament vulnera al dret fonamental de la
inviolabilitat de domicili (article 18.2 Constitució espanyola), i en determinades situacions ha de tindre
efectes penals.
Comptat i debatut, i, atés que l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en el seu escrit de contestació al
tràmit d'audiència remés a aquest Consell, manifesta la seua disposició a facilitar la documentació
sol·licitada a la reclamant, aquest Consell no troba cap causa que poguera justificar la limitació del
dret d'accés a la informació. Per tot això, considerem que l'Ajuntament hauria d'haver lliurat la
informació sol·licitada per la reclamant en el seu escrit de 4 d'agost de 2017 (registre d’entrada
número 2017015588).
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 interposada davant el Consell de Transparència el 2 de novembre
de 2017 per la Sra.
g
en la seua demanda d'accés a la informació
sol·licitada a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, en el seu escrit de 4 d'agost de 2017 (registre
d’entrada número 2017015588).

Segon.- INSTAR a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig que facilite a la Sra.
en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la notificació d'aquesta Resolució, la
informació sol·licitada.
Tercer.- CONVIDAR la Sra.
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 la seua notificació, 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

