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Reclamant:
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Consell de Transparència.
VIST el recurs de reposició presentat per
, SL, formulat contra la Resolució núm.
95/2018 del Consell, i actua com a ponent el Sr. Lorenzo Cotino Hueso, s'adopta la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Únic. En la Resolució 95/2018, de 5 de juliol de 2018, es recullen els antecedents que van donar origen a
aquesta, per la qual cosa no és necessari la seua repetició. Com a conseqüència de la citada Resolució el 8
, SL, presenta recurs de reposició en què
d'agost de 2018, l'empresa
sol·licita la revisió de la resolució. La citada empresa era en l'expedient núm. 111/2017 -base de la resolucióreclamant contra l'actuació de l'Ajuntament de Moncofa.
A la vista d'aquest recurs, assenyalar que expressament la resolució indicava les vies d'impugnació d'aquesta,
i únicament és possible la via judicial en la jurisdicció contenciosa administrativa, en posar fi l’esmentada
resolució a la via administrativa.
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. Presentat el recurs de reposició contra la Resolució del Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, a l'efecte de valorar la inviabilitat de tramitar
l’esmentat recurs, el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat
Valenciana (CTCV), basant-se en el que disposa l'article 42 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència,
Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant Llei 2/2015) té
competències sobre les resolucions dictades en el marc de procediments sobre dret d'accés a la informació
pública.

SEGON. L'article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern (d’ara en avant Llei 19/2013), estableix: “davant de tota resolució expressa o presumpta en matèria
d'accés podrà interposar-se una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb caràcter
potestatiu i previ a la seua impugnació en via contenciosa administrativa”. Aquest encàrrec basant-se en el
que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, ha sigut en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana se li atorga el CTCV, la regulació del qual s'estableix en la Llei 2/2015, en concret, l'article 42.1
a) de l’esmentada llei assenyala que el CTCV resoldrà les reclamacions contra les resolucions en matèria
d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Aquestes reclamacions tenen la consideració de substitutives dels recursos administratius, d’acord amb el
que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (d’ara en avant Llei 39/2015) que assenyala en l’apartat 112.2 (segon paràgraf)
que el recurs de reposició pot ser substituït per un altre tipus de procediments d'impugnació. Com
expressament assenyala la Llei 39/2015 la resolució d'aquest tipus de reclamacions substitutives dels
recursos de reposició han d'ajustar-se als mateixos principis i garanties que la Llei 39/2015 reconeix als
ciutadans i als interessats.
En aquest sentit és ajustat a l'ordenament jurídic administratiu que contra la resolució de recursos
administratius no es pot interposar recurs administratiu, i és aplicable a les reclamacions que resol el CTCV
el que disposa la Llei 39/2015 relatiu al recurs de reposició en l'article 124.3 “Contra la resolució d'un recurs
de reposició no podrà interposar-se de nou el dit recurs”.
Així mateix, i en la mateixa línia argumental, el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de
desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana (d’ara en avant Decret 105/2017), estableix expressament en l’article 58.6 relatiu a la
tramitació de la reclamació davant el CTCV el següent: “La resolució de la reclamació, que serà comunicada
a l'òrgan competent per al seu compliment, serà executiva i en contra només podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu”.
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
, SL,
INADMETRE el recurs de reposició interposat per l'empresa
contra la Resolució 95/2018, de 5 de juliol de 2018, dictada pel CTCV segons el que disposa l'article 116 c)
de la Llei 39/2015, per tractar-se d'un acte contra el qual no és procedent la interposició de qualsevol altre
recurs en via administrativa.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, davant el jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual té la seu l'Ajuntament de
Moncofa, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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