Expediente núm. 38/2018
Resolució núm. 123/2018
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)
A València, a 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 Sr. Francisco
Javier Seoane Nicolás, en la seua qualitat de representant de l'empresa Tècniques i Tractaments
Mediambientals SA (TETMA), mitjançant escrit dirigit a aquest Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana en data 8 de març de 2018, considerant
els antecedents i fonaments jurídics que s'especifiquen a continuació, la Comissió Executiva del
mateix adopta la següent resolució:
ANTECEDENTS
Primer.- Segons es desprén de la documentació remesa a aquest Consell pel mateix recurrent, amb
data de 9 de febrer de 2018 (Reg. Entr. de 12.02.2108) i a l'empara del que es disposa en l'art. 53.1.a)
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, el Sr. Seoane Nicolás es va
dirigir a l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona (València) a fi de fer-li saber que l'empresa Tècniques i
Tractaments Mediambientals SA (TETMA) havia participat en la licitació convocada per aqueix
Ajuntament per a l'adjudicació del contracte mixt de gestió dels serveis públics de recollida i transport
de residus i servei de neteja viària del municipi, havent sigut a càrrec de l'empresa Solumed Consultors
CSL la redacció de l'informe de valoració de les ofertes presentades; sol·licitant a continuació de la
citada administració pública el lliurament a la seua representada de còpia de l'informe rebut a aquest
objecte de Solumed Consultors SL.
Segon.- Posteriorment, i en la ja esmentada data de 7 de març de 2018 (Reg. Entr. Núm. 2141, de
08.03.2018), el Sr. Seoane Nicolás es va dirigir a aquest Consell per a instar la seua intervenció a
l'efecte de que, “davant la falta de resposta municipal” li fóra reconeguda per aquest el dret d'accedir a
la informació a dalt referida, dret que considerava avalat en el que es disposa tant per la Llei
valenciana 2/2015, com per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern.
Tercer.- Efectuada la deliberació de l'assumpte en el dia de la data, aquesta Comissió Executiva va
acordar l'adopció de la present resolució sobre la base dels següents

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Conforme a l'art. 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 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 contenciós-administrativa.
Segon.- Quant al reclamant, és indiscutible el dret del Sr. Seoane Nicolás a acollir-se a el que es
preveu tant en la Llei estatal de Transparència com en l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Comunitat Valenciana, que segons l'article 11 garanteix el dret a la informació pública de qualsevol
ciutadà.
Tercer.- Així mateix, és indiscutible que el destinatari de la sol·licitud d'accés a la informació pública
objecte del present recurs –l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona – es troba subjecte a les exigències
de la citada Llei, en virtut del que es disposa en el seu art. 2.1.d), que es refereix de forma expressa a
“les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana”.
Quart.- I fins a l'és que l'objecte de la reclamació cursada pel Sr. Seoane Nicolás constitueix
“informació pública” atès que encaixa amb nitidesa en el supòsit contemplat per l'article 13 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, que entén que constitueixen informació pública
“els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que obren en poder d'algun
dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest títol i que hagen sigut elaborats o adquirits en
l'exercici de les seues funcions. termes previstos per les citades normes.”
Cinqué.- Això no obstant, és inevitable constatar que, mentre que el termini que la mateixa Llei
19/2013 estableix perquè les administracions públiques requerides resolguen les sol·licituds d'accés a
la informació pública que els siguen formulades és d'un mes des de la seua recepció per l'òrgan
competent per a resoldre, la sol·licitud del Sr. Seoane Nicolás va ser presentada davant aquest Consell
quan el mateix àdhuc no havia conclòs. En efecte, l'escrit del Sr. Seoane Nicolás davant aquest Consell
porta data de 8 de març de 2018, quan la reclamació original davant l'Ajuntament de La Pobla de
Vallbona havia sigut registrada el 12 de febrer, restant per tant quatre dies per a la conclusió del
termini de resposta de què disposava l'administració quan va ser instada l'actuació remedial d'aquest
Consell. D'aquesta manera no cal considerar que en el moment de substanciar la seua reclamació
davant aquest Consell existira una resolució, ni expressa ni presumpta, respecte de la qual reclamar, i
resulta inevitable considerar la inadmissibilitat, per extemporània, de la seua sol·licitud.
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

INADMETRE la reclamació presentada per Sr. Francisco Javier Seoane Nicolás, en la seua qualitat de
representant de l'empresa Tècniques i Tractaments Mediambientals SA (TETMA), en data de 8 de
març de 2018.
Contra la present 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 comptats des de l'endemà a la seua notificació, 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

Emilia Bolinches Ribera

