Expedient núm. 125/2017
Resolució núm. 112/2018
CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
President:
Sr. Ricardo García Macho
Vocals:
Sra. Emilia Bolinches Ribera
Sr. Lorenzo Cotino Hueso
Sr. Carlos Flores Juberías
València, 21 de setembre de 2018
.
Reclamant: Sr.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament de València.
VISTA la reclamació número 125/2017, interposada pel Sr.
, regidor del
Grup Municipal
a l'Ajuntament de València, formulada contra l'Ajuntament de València, i com a
ponent la vocal Sra. Emilia Bolinches Ribera, s'adopta la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer. Segons el que es desprén de la documentació que consta en l'expedient, amb data 30 d'octubre de
, va presentar davant el Consell de Transparència,
2017, l'ara reclamant, Sr.
Accés a la Informació Pública i Bon Govern una reclamació en la qual exposava que després de sol·licitar
el 7 de juny de 2017 a la Regidoria de Mobilitat Sostenible accés a l'expedient E-01801-2017-1531 i
facilitar-li el 20 de juliol enllaç d'accés parcial a aquest expedient administratiu, es va personar el 21 de
juliol en les dependències de la Regidoria de Mobilitat Sostenible per a efectuar una compareixença per a
accedir a cinc documents que estan en l'expedient electrònic i als quals no se li va facilitar accés. En
aquesta compareixença la direcció del servei va signar aquesta i es va comprometre a facilitar l'accés als
documents i informes sol·licitats. El mateix dia 21 de juliol, a través de la Plataforma d'Administració
Electrònica PIAE, es va rebre un escrit del servei esmentat en el qual s'informava que dos dels documents
sol·licitats no formen part del foliat de l'expedient administratiu i, per tant, no se li trasllada cap d'aquests,
i indica que el que sol·licitava era un total de cinc documents detallats en el document de compareixença, i
sol·licita la intervenció d'aquest consell a fi d'aconseguir l'accés als cinc documents requerits de
l'expedient administratiu E-01801-2017-1531.
Segon. Amb data 3 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 València un escrit pel qual se li atorgava,
abans de la resolució de la reclamació presentada pel Sr.
, tràmit d'audiència
per un termini de quinze dies, perquè poguera formular les al·legacions que considerara oportunes, i també
facilitar qualsevol informació relativa a la reclamació que poguera resultar rellevant. Aquest escrit va
tindre entrada a l'Ajuntament de València el dia 7 de novembre de 2017.
Tercer. En resposta a l'escrit de la Comissió Executiva pel qual s'atorgava tràmit d'audiència,
l'Ajuntament de València va remetre un escrit d'al·legacions el 27 de desembre de 2017, rebut en el
Consell de Transparència l'endemà, 28 de desembre, en el qual es responia que per Resolució GG-540 de
data 22/12/2017, dictada pel tinent d'alcalde de Mobilitat Sostenible, en virtut de delegació conferida per
Resolució 186 de 26 de juliol de 2017, s'havia disposat el següent:
“PRIMER. Inadmetre la sol·licitud d'accés al Sr.

als documents següents de

l'expedient referenciat amb el núm. 01801 2017 1531, a saber: una nota interior referenciada amb el
número 2017030801 on sol·licitava informació a l'Oﬁcina Tècnica d'Infraestructures i Dades Bàsiques;
una altra nota interior de contestació a la secció administrativa mencionada amb el número 2017030883,
juntament amb el document annex a aquesta última, pels fets i fonaments de dret anteriorment exposats.
a l'informe de la secció de
SEGON. Estimar la sol·licitud d'accés del Sr.
transports de data 26/04/17 juntament amb la corresponent sol·licitud d'informe de data 20/04/2017
efectuada per la Secció Administrativa, de l'expedient 01801 2017 1531 a la vista dels antecedents de fet i
fonaments jurídics exposats.
L'accés a aquests documents, mitjançant el visor d'expedients, s'efectuarà per mitjà de la Plataforma
Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), per un període de quinze dies des de l’endemà a l'aprovació
d’aquesta resolució.”
Quart. 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 aquesta 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 reclamació potestativa (prèvia a la impugnació 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, segons 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 el que disposa l'article 24 de la Llei 19/2013, la reclamació ha d'interposar-se en el termini
d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat. Segons els documents que
consten en l'expedient, l’Ajuntament de València va notificar la seua resposta a la sol·licitud del reclamant
el 21 de juliol de 2017. Davant d'aquesta resposta el reclamant no va interposar reclamació davant aquest
consell fins al 30 d'octubre de 2017, és a dir, excedint àmpliament el termini de reclamació fixat per la llei,
que és d'un mes. Cal, per tant, la inadmissió per extemporània d'aquesta reclamació.
RESOLUCIÓ
Tenint en compte els antecedents i fonaments jurídics descrits és procedent:
INADMETRE, per extemporània, la reclamació presentada el 30 d'octubre de 2017 pel Sr.
, contra la denegació de l'Ajuntament de València a la seua sol·licitud d'informació de 21
de juliol de 2017.
Contra aquesta 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 comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb
el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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