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CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
Srs.:
President: Sr. Ricardo García Macho
Vocals:
Sra. Emilia Bolinches Ribera
Sr. Lorenzo Cotino Hueso
Sr. Carlos Flores Juberías
València, 18 d'octubre de 2018
.
Reclamant: Sr.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament de Santa Pola.
VISTA la reclamació número 120/2017, interposada pel Sr.
, formulada contra
l'Ajuntament de Santa Pola, 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 figura en l'expedient, en la reclamació presentada pel
Sr.
el dia 4 d'octubre de 2017 davant el Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana i que ha donat lloc a l'obertura de
l'Expedient 120 del 2017, es manifestava que l'Ajuntament de Santa Pola no havia respost a la següent
sol·licitud d'accés a informació pública:
-Sol·licitud de còpia dels informes tècnics de les obres realitzades a l'Auditori del Palmerar des de l'any
2015, així com de les homologacions dels elements de seguretat instal·lats.
En aquestes al·legacions, respecte de la sol·licitud de còpia dels informes tècnics de les obres realitzades a
l'Auditori del Palmerar des de l'any 2015, així com de les homologacions dels elements de seguretat
instal·lats, es contesta que l'interessat haurà de concretar la seua petició, de conformitat amb l'article 19.2
de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de conformitat amb la Proposta continguda en l'expedient.
Tercer.- En data 27 de febrer de 2018, la Comissió Executiva del Consell va remetre a Sr.
notificació en la qual se l'informava de les al·legacions efectuades per l'Ajuntament de Santa
Pola, sol·licitant que comunicara al Consell si la seua petició d'accés a la documentació havia sigut
satisfeta o si, per contra, entenia que no havia vist satisfetes les seues pretensions, i aleshores hauria de
comunicar-ho al Consell per a continuar amb la tramitació de la reclamació, i concedia a aquest efecte un
termini de deu dies, i assenyalant que, de no produir-se comunicació per la seua part en el termini indicat,
s'entendria que havia vist satisfet el seu dret d'accés.
Quart.- En data 3 de març de 2018 es va rebre correu electrònic de resposta del Sr.
a la notificació de la Comissió Executiva del Consell, en la que feia constar el següent:
“pel que fa a la sol·licitud amb número de registre GVRTE/2017/42573, la qual correspon amb el punt 7
de l'escrit remés per l'Ajuntament, han canviat l'enunciat respecte a la sol·licitud d'informació presentada
ometent la paraula "obres". Amb aquesta omissió el text queda incomplet i mancat de comprensió. Així,
després de la seua omissió, sol·liciten concretar la petició i usen aqueix pretext per a no entregar la
informació. Per tant, respecte a la mencionada reclamació la meua sol·licitud d'accés a la documentació
pública no ha sigut satisfeta.”

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 24.1 en relació amb el 42.1 de la Llei 2/2015 de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant Llei 2/2015 valenciana),
l'òrgan competent per a resoldre les reclamacions que es presenten en el marc d'un procediment d'accés a
la informació, és la Comissió Executiva amb caràcter previ a la seua 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 de Santa Pola– es troba subjecta a les exigències de la mencionada Llei,
en virtut del que es disposa en el seu article 2.1.d), que es refereix de forma expressa a “les entitats
integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana”.
, a acollir-se al que es
Tercer.- Quant al reclamant, es reconeix el dret del Sr.
preveu en l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana
de la Comunitat Valenciana, atés que l'article 11 d'aquesta llei garanteix el dret a la informació pública de
qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual, sense que siga necessari motivar la sol·licitud ni invocar
la llei.
Quart.- Finalment, la informació sol·licitada, còpia dels informes tècnics de les obres realitzades a
l'Auditori del Palmerar des de l'any 2015, així com de les homologacions dels elements de seguretat
instal·lats, constitueix informació pública, d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 19/2013
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, segons el qual s'entén per
informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que hi ha en
poder de l'Administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.
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
PRIMER.- Estimar la reclamació interposada pel Sr.
el dia 4 d'octubre de 2017
davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat
Valenciana.
SEGON.- INSTAR l'Ajuntament de Santa Pola perquè en el termini d'un mes des de la recepció d'aquesta
resolució transmeta al senyor
la informació sol·licitada.
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 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.
EL PRESIDENT DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Ricardo García Macho

