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Resolució núm. 122/2018
CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
Presidenta suplent:
Sra. Emilia Bolinches Ribera
Vocals:
Sr. Lorenzo Cotino Hueso
Sr. Carlos Flores Juberías (ponent)
València, 3 d'octubre de 2018
En resposta a la reclamació presentada a l'empara de l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana per l’
d’Aielo de Malferit, mitjançant un escrit presentat l'1 de febrer de 2018, davant el Consell
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, considerant els antecedents i
fonaments jurídics que s'especifiquen a continuació, la Comissió Executiva del Consell adopta la
següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer.- Segons es desprén de la documentació remesa a aquest Consell per l'entitat recurrent,
, va
amb data de 18 de juliol de 2017 (registre d’entrada número 1078), el Sr.
instar a l’alcalde de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit (València) que la secretaria de l’ajuntament
certificara “la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la delegació en la Junta
de Govern Local per part del Ple de l'Ajuntament de la competència per a traure a concurs la
concessió de la gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram en aquest
terme municipal.
Segon.- Per no haver obtingut resposta per part de l'esmentada entitat local en el termini legal d'un
mes a partir de la data de la seua sol·licitud, l'anomenada
d’Aielo de Malferit va
sol·licitar la intervenció d'aquest Consell, a l'efecte que li fera lliurament d’una còpia de l'acord de
delegació en la Junta de Govern Local per part del Ple de l'Ajuntament de la competència per a
traure a concurs la concessió a dalt esmentada, així com de certificació acreditativa de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Per part d'aquest Consell, l'assumpte va ser objecte de debat en la sessió plenària de la
seua Comissió executiva d'1 d'octubre de 2018, i es va acordar 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, la Comissió
Executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern és l'òrgan
competent per a resoldre sobre les reclamacions que es presenten en el marc d'un procediment
d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la possible 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 d'Aielo de Malferit– es troba sense cap mena de dubtes
subjecte a les exigències de la llei esmentada, en virtut del que es disposa en l’article 2.1.d), que es
refereix de forma expressa a “les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat
Valenciana”.
Tercer.- En tercer lloc, i atés que l'article 11 de la Llei 2/2015 estableix així mateix que
“Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia
i sense cap més limitacions que les contemplades en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no
cal motivar la sol·licitud ni invocar la llei.”
d’Aielo de Malferit es troba igualment legitimada per a
Cal concloure que l’
instar l'acció garantista d'aquest Consell a l'efecte de suplir la inacció de l'Ajuntament d'Aielo de
Malferit en la resposta a les seues sol·licituds.
Quart.- Finalment, i atés que així mateix l'article 17.1 de la Llei 2/2015 estableix que
“Les sol·licituds d'accés a informació pública, han de resoldre's i notificar-se al sol·licitant i
als tercers afectats que ho hagen sol·licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de
la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre.”
Podem igualment concloure que l'Ajuntament d'Aielo de Malferit va incomplir amb la seua
injustificada negativa a oferir resposta a la sol·licitud del Sr.
les obligacions que sobre
ell fa recaure la llei.
Cinqué.- Dit això, cal entrar en el fons de la qüestió, la qual cosa no exigeix sinó dilucidar si el Sr.
i l'associació que representa tenien dret que els fóra proporcionada la informació que
van sol·licitar de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, l'exigència del qual se substancia ara davant
aquest Consell. Referent a això, crida en primer lloc l'atenció la falta de congruència entre el que
se sol·licitava en primera instància a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i el que se sol·licitava
posteriorment a aquest Consell, a fi de suplir el silenci de l'administració reclamada, i entre la
identitat de qui subscriu l’un escrit i l'altre. I és que mentre que l'escrit que el 18 de juliol de 2017
es dirigeix a l’alcalde de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit es troba subscrit pel Sr.
, i té per objecte que la secretaria de l’ajuntament li certificara “la data de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província” de la delegació en la Junta de Govern Local per part del Ple de
l'Ajuntament de la competència per a traure a concurs la concessió de la gestió del servei públic de
proveïment d'aigua potable i clavegueram en aquest terme municipal; l'escrit que l'1 de febrer de
2018 es dirigeix a aquest Consell de Transparència es troba subscrit per l'anomenada
d’Aielo de Malferit –la relació de la qual amb el Sr.
no consta acreditada, per
més que haja sigut ja reiterada en diverses ocasions davant aquest Consell–, tenint per objecte no
solament l'avantdita certificació sinó també el lliurament de còpia de l'acord de delegació en la
Junta de Govern Local per part del Ple de l'Ajuntament de la competència per a traure a concurs la
concessió suara esmentada. Cosa que, en poques paraules, implica que qui es dirigeix a aquest
Consell no és qui ho va fer davant l'administració destinatària de la seua queixa, i que el que a
aquest Consell es requereix va més enllà del que es va sol·licitar de la mencionada administració.
Sisé.- D'aquesta manera, i cenyint-nos a la petició presentada originalment davant l'Ajuntament
d'Aielo de Malferit–que és l'única susceptible de ser reiterada davant aquest Consell, que no és una
primera instància per a la materialització del dret d'accés a la informació pública–, no ha d’estar de
més recordar que l'article 56.5 del Reglament aprovat per Decret 105/2017, de 28 de juliol, del
Consell, estableix en relació amb les sol·licituds d'informació pública que:
"Si la informació ja ha sigut publicada, la resolució haurà d’indicar al sol·licitant com pot
accedir-hi, proporcionant expressament l'enllaç que accedeix a la informació i, dins d'aquest, els
epígrafs, els capítols, les dades i informacions exactes que es refereixen al sol·licitat, i llavors serà
requisit que la remissió siga precisa i concreta i porte, de forma equivoca, ràpida i directa a la
informació".

Seté.- Puix que no hi ha cap dubte que la informació requerida –recordem-ho: l'acord del Ple de
l'Ajuntament d'Aielo de Malferit pel qual s'acorda la delegació en la Junta de Govern Local de la
competència per a traure a concurs la concessió de la gestió del servei públic de proveïment
d'aigua potable i clavegueram en aquest terme municipal– constitueix informació pública, no pot
haver-hi tampoc cap dubte que l'administració requerida havia d'haver indicat al reclamant la data
de publicació d’aquesta en el Butlletí Oficial de la Província, i haver-ho fet a més amb tota la
precisió requerida per la norma esmentada adés. O, en absència d'aquesta, haver informat al
reclamant que aquesta publicació mai va tindre lloc, a l'efecte que aquest adoptara les mesures
legals o de qualsevol altre tipus que estimara més convenients per al seu dret.
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:
d’Aielo de Malferit,
Primer.- ESTIMAR la reclamació presentada per part de l’
mitjançant l’escrit de data 1 de febrer de 2018, enfront de la falta de contestació de la seua
sol·licitud d'informació per part de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, i instar el Sr. Alcalde d'aquest
municipi que la secretaria d’aquest ajuntament certifique “la data de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de la delegació en la Junta de Govern Local per part del Ple de
l'Ajuntament de la competència per a traure a concurs la concessió de la gestió del servei públic de
proveïment d'aigua potable i clavegueram en aquest terme municipal; o, en defecte d'això,
informar al reclamant que aquesta publicació mai va tindre lloc.
Segon.- Cal recordar una vegada més a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit que l'article 31 de la Llei
2/2015 de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, qualifica
com a infracció greu “L'incompliment reiterat de l'obligació de resoldre en termini la sol·licitud
d'accés a la informació pública”, i que es troba aquest Consell habilitat per a instar la incoació
d'expedients disciplinaris o sancionadors d'acord amb les disposicions del títol III de la referida
llei.
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 ser
notificada, 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.
LA PRESIDENTA SUPLENT DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA,
ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
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