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Reclamant: Sra.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Diputació de València.
VISTA la reclamació número 2/2018, interposada per la Sra.
, formulada contra la
Diputació de València i sent ponent el president del Consell, Sr. Ricardo García Macho, s'adopta la
següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer.- Segons es desprén de la documentació que apareix en l'expedient, a l'abril de 2016 la Sra.
va presentar, en representació de l'associació
, un escrit dirigit a la
Diputació de València en el qual formulava una proposta encaminada a la subscripció d'un conveni entre la
Diputació i l'associació
, per a desenvolupar serveis de mediació comunitària en municipis
valencians.
Segon.- El 8 de gener de 2018, la reclamant va presentar una reclamació dirigida a aquest Consell
de Transparència, per la resposta oferida per la Diputació de València a l'escrit presentat. En aquest escrit,
la Sra.
expressava que en la reunió a la qual se'ls va convocar, al juliol de 2016,
se'ls va exposar que la Diputació no havia de subscriure cap conveni amb les Associacions de Mediació i
que anaven a mantindre i prioritzar els seus convenis amb el Col·legi d'Advocats de València, motiu que
fonamentava la seua reclamació, per entendre que es donava a l'associació
un tracte discriminatori.
Sol·licitava, per això, que el Consell de Transparència es pronunciara sobre aquests fets, entenent que
discriminaven les associacions professionals de la Mediació.
Tercer.- Després d’haver efectuat 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 la present resolució sota els següents

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Conformement amb l'article 2.1.d) de la Llei 2/2015 de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana que es refereix de forma expressa a “les entitats integrants de
l'Administració local de la Comunitat Valenciana” és indiscutible que la Diputació de València es troba
subjecta a les exigències d’aquesta llei.
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Segon.- Per part seua, 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 mencionada llei estableix la llista de
competències d'aquest òrgan, totes elles relacionades amb les funcions assenyalades, entre les quals es
compten 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 puix que malgrat l'àmplia llista de competències assignades a aquest Consell, cap d'elles resulta
: es tracta d'actuacions que res tenen
susceptible d'emparar les exigències de la Sra.
a veure amb l'accés a la informació pública, tant en els termes en els quals aquesta va 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 cosa la sol·licitud efectuada per la reclamant davant aquest òrgan no pot incardinar-se en cap
de les competències que l'article 42 de la mencionada llei atribueix a aquest Consell.
En el cas present es requereix expressament: “que el Consell de Transparència es pronuncie sobre els fets
que discriminen i perjudiquen les associacions”. 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 la qual haguera de
donar resposta la Diputació de València en raó de la llei de transparència ni en cap cas resoldre aquest
Consell. És per això que procedeix inadmetre la reclamació.
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
., amb data de 8 de gener de
INADMETRE la reclamació presentada per la Sra.
2018, per tindre aquesta un objecte no susceptible d'enquadrar-se dins de les competències que la Llei
confereix a aquest Consell.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 la notificació d’aquesta, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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