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COMISSIÓ EXECUTIVA
President: Sr. Ricardo García Macho
Vocals:
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Sr. Lorenzo Cotino Hueso
Sr. Carlos Flores Juberías
Sra. Isabel Lifante Vidal
València, 18 de juliol de 2018
g .
Reclamant: Sr.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament de Vinaròs
VISTA la reclamació número 151/2017, interposada pel Sr.
, formulada contra
l'Ajuntament de Vinaròs, 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, en data 29 de novembre de
va presentar davant el Registre del Govern d'Aragó una reclamació
2017, el Sr.
dirigida al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern contra l'Ajuntament
de Vinaròs. Aquesta reclamació va tindre entrada en aquest Consell el 4 de desembre de 2017. En
aquesta manifestava que l'Ajuntament de Vinaròs no havia respost a una sol·licitud d'informació
pública, reclamació que es transcriu literalment:
“Amb data 24 d'octubre de 2017, en la web del consistori de Vinaròs, llig en les notícies d'aquesta
que hi ha un projecte de remodelació de l'avinguda Jaume I, cite textualment "El projecte que duran a
terme i que ha sigut elaborat pels serveis tècnics municipals, tal com ha explicat
, és la
remodelació de l'avinguda Jaume l de Vinaròs per a convertir-ne la zona central en un passeig
transitable",
enllaç
de
la
notícia
httpzl/www.vinaros.es/templates/noticias.php?
idkey=1438&aneu_idioma=2
Que amb data 26 d'octubre de 2017, vaig entregar el formulari per sol·licitar accés a informació
pública d'aquest projecte, i encara que en ser veí d’aquesta avinguda al número , tinc interés a
saber en què consisteix la millora i com quedarà el carrer.
Que havent passat el termini estipulat en l'article 17,1 de la LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de Transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana del
que disposava l'Ajuntament de Vinaròs per a contestar, interpose reclamació emparat en l'article 24
de la mateixa disposició legal, així com de l'article 58 del DECRET 105/2017, de 28 de juliol, del
Consell, de desenvolupament 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."

Segon.- En data 9 de gener de 2018, la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern va remetre a l'Ajuntament de Vinaròs un escrit pel qual se li atorgava
un tràmit d'audiència per un termini de quinze dies, perquè poguera formular les al·legacions que
considerara oportunes. En resposta a aquest, el 2 de febrer de 2018, es van fer arribar les al·legacions
de l'Ajuntament de Vinaròs, en les quals es posava de manifest que en relació amb la sol·licitud del Sr.
, per part de l'arquitecte tècnic municipal s'havia emés un informe en què es feia
constar que la informació sol·licitada quedava definida en la Memòria descriptiva del projecte tècnic
de les obres a realitzar en l'andana central de l'avinguda de Jaume I de Vinaròs pel taller d'ocupació
Vinaròs Renova, i que es traslladava aquesta informació al reclamant.
Tercer.- En data 8 de febrer de 2018, la Comissió Executiva del Consell va remetre al Sr.
una notificació en la qual se l'informava de les al·legacions efectuades per l'Ajuntament
de Vinaròs, sol·licitant que comunicara al Consell si la seua petició d'accés a la documentació havia
sigut satisfeta o si, per contra, entenia que no havia vist satisfetes les seues pretensions, i que en tal cas
havia de comunicar-ho al Consell per a continuar la tramitació de la reclamació, i es concedia a aquest
efecte un termini de deu dies, i se li assenyalava que, si no es produïa cap comunicació per la seua part
en el termini indicat, s'entendria que havia vist satisfet el seu dret d'accés.
a la
Quart.- En data 14 de març de 2018 es va rebre una carta de resposta del Sr.
notificació de la Comissió Executiva del Consell, en la qual fa constar que ha rebut per part de
l'Ajuntament de Vinaròs tota la documentació sol·licitada, i que per tant considera estimada la seua
sol·licitud i demana l'arxivament de les actuacions.
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 Vinaròs– es troba subjecta a les exigències de l’esmentada
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 al reclamant, es reconeix el dret del Sr.
, a acollir-se al que
estableix 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, a títol individual, sense que siga necessari
motivar la sol·licitud ni invocar la llei.
Quart.- Finalment, la informació sol·licitada, que forma part d'un expedient relatiu a les obres a
realitzar en una via pública, constitueix informació pública, d'acord amb el que s'estableix en l'article
13 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
segons el qual s'entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu

format o suport, que hi ha en poder de l'Administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en
l'exercici de les seues funcions.
Cinqué.- Comptat i debatut, només resta determinar si la resposta proporcionada al reclamant va ser la
correcta en el fons i en la forma. Pel que fa al primer, aquest Consell no té indicis que no haja sigut
així: l'Ajuntament de Vinaròs va remetre a l'interessat, bé en suport paper, bé per correu electrònic, la
còpia de la documentació sol·licitada, que dóna satisfacció a les seues pretensions, tal com reconeix
expressament el mateix reclamant en la seua carta dirigida a aquest Consell en data 14 de març de
2018.
Quant al segon, en canvi, aquest Consell constata que la resposta remesa per l'Administració requerida
ho va ser de manera extemporània, atés que es va materialitzar més de tres mesos després de l'inici del
procediment, quan la norma de referència (l'article 17 de la Llei 2/2015) determina per a això el
termini màxim d'un mes.
Així doncs, ha de considerar-se que la present reclamació ha perdut de manera sobrevinguda el seu
objecte. En conseqüència, no procedeix altre sinó assenyalar el reconeixement tardà del dret, declarar
la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, i procedir d'acord amb les prescripcions de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
que en el seu article 21.1 estableix que en aquests casos “la resolució consisteix en la declaració de la
circumstància que concórrega en cada cas, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables”, al
temps de recordar que, igual que en altres resolucions estimatòries, el reclamant pot comunicar
qualsevol incidència respecte de l'efectivitat de l'accés a la informació reconegut.

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
Declarar la desaparició sobrevinguda de l'objecte de la reclamació respecte de la sol·licitud de
documentació ja lliurada, ja que l'Ajuntament de Vinaròs va estimar extemporàniament l'accés a la
informació que es reclamava.
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

