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.
Reclamant: Sr.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Suma Gestió Tributària oficina Sant Joan d'Alacant.
Vista la reclamació número 4/2018, interposada pel Sr.
, formulada contra
Suma Gestió Tributària Sant Joan i sent ponent el vocal Sr. Lorenzo Cotino Hueso, s'adopta la següent:
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer. Segons es desprén de la documentació que hi ha en l'expedient, al novembre de 2017 el Sr.
va presentar un escrit dirigit a Suma Gestió Tributària oficina Sant Joan
d'Alacant, en el qual sol·licitava disculpes públiques pel tracte rebut i una compensació econòmica pel
temps perdut.
Segon. El 8 de gener de 2018, el reclamant va presentar una reclamació dirigida a aquest Consell de
Transparència, en aquest escrit exposava la falta d'atenció i qualitat en el tracte rebut, així com una
compensació econòmica pel temps perdut. Sol·licita, per això, la intermediació del Consell de
Transparència per a poder obtindre resposta a allò que ha sol·licitat i l'aclariment de les circumstàncies
relatades.
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 mancances estructurals d'aquest
òrgan, s'adopta aquesta resolució sota els següents:

FONAMENTS JURÍDICS
Primer. De conformitat amb l'article 2.1.d) de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana, que fa referència de forma expressa a les entitats integrants de
l'Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o
dependents, és indiscutible que Suma Gestió Tributària està subjecta a les exigències de la llei esmentada.
Segon. Per la seua banda, l'article 39 d'aquesta Llei 2/2015, prescriu que la Comissió Executiva del
Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern té com a finalitat garantir els drets
d'accés a la informació, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat i garantir i promoure
l'observança de les disposicions de bon govern. En aquest sentit, l'article 42 de la llei mencionada
estableix la llista de competències d'aquest òrgan, totes aquestes relacionades amb les funcions
assenyalades, entre les quals hi ha la de: (a) “resoldre les reclamacions que es presenten en el marc d'un
procediment d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció

contenciosa administrativa”, així com la de: (e) “vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat
activa contingudes en aquesta llei”.
Tercer. En termes similars a la present resolució s'ha expressat aquest Consell en la resolució d'altres
expedients, ja que malgrat l'àmplia llista de competències assignades a aquest Consell, cap d'aquestes és
susceptible d'emparar les exigències del reclamant: es tracta d'actuacions que res tenen a veure amb l'accés
a la informació pública, tant en els termes en què aquesta està definida per la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, com també en els de la Llei 2/2015, de la Comunitat Valenciana, de 2 d'abril, per la qual la
sol·licitud efectuada pel reclamant davant aquest òrgan no pot incloure's en cap de les competències que
l'article 42 de la llei esmentada atribueix a aquest Consell.
En aquest cas, es requereix la intermediació del Consell per a obtindre disculpes públiques pel tracte rebut
i una compensació econòmica pel temps perdut. Es tracta d'una qüestió que res té a veure amb sol·licituds
d'informació o denúncies relatives a publicitat activa, i sobre la qual, de cap manera, aquest Consell té
competència. Així doncs, no s'aprecien sol·licituds concretes d'informació pública a què haguera de
respondre Suma Gestió Tributària per raó de la llei de transparència ni en cap cas resoldre-ho aquest
Consell. És per això que és procedent inadmetre la reclamació.
RESOLUCIÓ
Atesos els antecedents i fonaments jurídics descrits, la Comissió Executiva del Consell de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern acorda:
INADMETRE la reclamació presentada pel Sr.
, amb data de 8 de gener de
2018, ja que aquesta té un objecte no susceptible d'incloure's dins de les competències que la llei confereix
a aquest Consell.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a la notificació, de conformitat amb 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
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