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President:
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Vocals:
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A València, 18 de juliol de 2018
, en representació de la
Reclamant: Sra.
València.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament de València.

de

, en
VISTA la reclamació número 171/2017, interposada per la Sra.
representació de la
de València contra l'Ajuntament de València, i
sent-ne ponent el president del Consell, Sr. Ricardo García Macho, s'adopta la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer. Segons es desprén de la documentació que hi ha en l'expedient, la Sra.
, en qualitat de presidenta i representant legal de la
de
València, va presentar el 16 de gener de 2018, per via electrònica, una reclamació dirigida al Consell
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, rebuda en el Consell el mateix dia 16
de gener. Hi manifesta que l'Ajuntament de València no ha respost una sol·licitud de 2 de juny de
2017, en la qual es demanava la informació pública següent:
“1. La relació d'autoritzacions concedides i vigents per a la instal·lació en el domini
públic de terrasses vinculades a establiments d'hostaleria i restauració en l'àmbit de la ciutat
de València.
En la relació se sol·licita que es precise:
- Llicència de l'activitat a l'empara de la qual es concedeix.
- Carrer i número de l'ocupació concedida.
- Metres o mòduls concedits.
- Data d'autorització i vigència.
2. En relació a les tasques d'inspecció i control realitzades en l'últim any sobre el
compliment de l'ordenança reguladora, se sol·licita, així mateix, que es concrete:
- Nombre d'atestats o comunicats de denúncia rebuts.
- Nombre de denúncies tramitades.
- Nombre de sancions fermes.
- Nombre de sancions efectivament liquidades.

- Nombre de sol·licituds denegades per aplicació del règim sancionador.
- Nombre de sol·licituds denegades per saturació acústica o informe desfavorable dels
veïns.”
Segon. Per part d'aquest Consell, amb caràcter previ a la deliberació de la present resolució, es va
procedir a concedir un tràmit d'audiència a l'Ajuntament de València, i se'l va instar amb data de 18 de
gener de 2018 a formular les al·legacions que considerara oportunes respecte de les qüestions
assenyalades, així com a facilitar a aquest Consell qualsevol informació relativa a l'assumpte que puga
resultar rellevant.
En resposta a aquest requeriment, l'Ajuntament de València va remetre, amb data 6 de febrer de 2018,
un escrit d'al·legacions, rebut en aquest Consell el 9 de febrer, en el qual s'informava del següent:
- Que incoat el corresponent expedient respecte a la sol·licitud presentada en data 2 de juliol de 2017
, i sol·licitat informe a diferents serveis municipals, es va adoptar
per la Sra.
la resolució del regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana sobre ampliació
de terminis, considerant que es demanava gran quantitat d'informació que afectava, a més, diversos
serveis municipals, per la qual cosa resultava impossible tramitar el procediment en el termini d'un
mes establit per la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació i bon govern (s'adjunta la
notificació d'aquesta resolució, així com del justificant de recepció d'aquesta).
- Que la notificació de la resolució de l'expedient va tindre lloc per mitjans electrònics el dia 14
d'agost, data en la qual es va rebre la comunicació que la notificació no havia sigut accedida en el
termini de 10 dies que estableix l'article 43.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Que no obstant això, comprovat que no s'havia
accedit a la notificació, es va contactar amb la representant de l'entitat sol·licitant, per via telefònica,
amb la finalitat que accediren a la notificació efectuada, la qual cosa es va verificar en data 19 de
setembre de 2017 (s'hi adjunta la indicada notificació, el justificant de rebut d'aquesta, i també la
compareixença electrònica de la interessada).
- Que la reclamació efectuada davant del Consell de Transparència es va formular transcorregut el
termini màxim d'un mes establit en e1 article 24.2 de la Llei 19/20l3, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern: la resolució expressa del procediment d'accés a la
informació de referència va ser notificada electrònicament el 14 d'agost de 2017. No obstant això, es
va intentar de nou la notificació, la qual es va materialitzar el 19 de setembre de 2017. Computant el
termini d'interposició a partir de la data més favorable per a l'entitat sol·licitant, aquest finalitzava el
19 d'octubre de 2017, mentre que la reclamació va ser interposada el 16 de gener de 2018, per la qual
cosa es formula oposició a la reclamació efectuada i se sol·licita del Consell de Transparència que
s'inadmeta, en haver-se presentat contra una resolució ferma.
Tercer. 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 manques estructurals d'aquest
òrgan, s'adopta la present resolució sota els següents
FONAMENTS JURÍDICS
Primer. L'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, estableix que davant les resolucions de les
sol·licituds d'accés a la informació podrà interposar-se una reclamació potestativa (després de la
impugnació prèvia davant la jurisdicció contenciosa administrativa) davant el Consell de

Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. L'òrgan competent per a resoldre aquestes
reclamacions és, d'acord amb el que estableix l'article 42 d'aquesta llei, la Comissió Executiva d'aquest
Consell. Aquestes resolucions es regiran pel que es preveu en aquesta llei, i també pel que es disposa
en la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Segon. Segons disposa l'article 24 de la Llei 19/2013, la reclamació ha d'interposar-se en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat. Segons acredita l'Ajuntament
de València en el seu escrit d'al·legacions, aquest va notificar electrònicament la seua resposta a la
sol·licitud de la reclamant el 14 d'agost de 2017, i, atés que aquesta no va accedir a la notificació, es va
intentar de nou i s'hi va materialitzar el 19 de setembre de 2017. Contra aquesta resposta no es va
interposar reclamació davant d'aquest Consell fins al 16 de gener de 2018, és a dir, excedint amb molt
el termini de reclamació fixat per la llei, que és d'un mes. És procedent per això la inadmissió per
extemporània d'aquesta reclamació.
RESOLUCIÓ
Atenent els antecedents i fonaments jurídics descrits, és procedent:
INADMETRE, per extemporània, la reclamació presentada el 16 de gener de 2018 per la Sra.
, en qualitat de representant de la
de València,
contra la Resolució de l'Ajuntament de València relativa a la seua sol·licitud d'informació de 2 de juny
de 2017.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 l'article 10.1 m) 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

