Expedient Núm. 172/2017
Resolució Núm. 127/2018
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. Manuel Bayona Vilanova.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament de València.
VISTA la reclamació número 172/2017, interposada pel Sr. Manuel Bayona Vilanova, formulada
contra l'Ajuntament 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 figura en l'expedient, el Sr. Manuel Bayona
Vilanova va presentar el 29 de desembre de 2017 una reclamació davant aquest Consell. En aquest
escrit manifestava, aportant la corresponent justificació documental, que l'Ajuntament de València no
havia respost a les següents sol·licituds d'informació, relatives a una parcel·la de la seua propietat
situada al carrer Núñez de Balboa i presumptament ocupada de forma parcial pel propietari de la
parcel·la confrontant:
“Que en relació a aquests fets s'ha procedit, mitjançant nombrosos escrits a posar-los en coneixement
així com a sol·licitar informació sobre la situació del permís d'activitat i ocupació del sòl, en el que
afecte la porció de la parcel·la de la meua propietat.
S'aporta com a document núm. 3 Sol·licitud d'informe d'activitats sobre aquestes parcel·les a
l'Ajuntament de València, de data 28 d'octubre de 2014.
No havent rebut resposta alguna d'aquesta entitat es procedeix a remetre nou escrit en data 18 de
gener de 2016 denunciant que l'ocupant del terreny del qual sóc copropietari està realitzant la seua
activitat sense la corresponent llicència, i que l'Ajuntament no ha procedit a determinar la
compatibilitat urbanística de la pretesa activitat amb l'ús específic que té establit aqueixa parcel·la.
S'acompanya com a Document núm. 4 Còpia de l'escrit presentat i com a Document núm. 5 Informe
de circumstància urbanística de l'Ajuntament de valència on apareix l'ús especifique de la parcel·la
com a Sistema Local Educatiu-Cultural Escolar.
D'igual manera es va procedir a formular idèntica reclamació davant la Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, en data 20 de gener de 2016, que s'adjunta com a
Document núm. 6 rebent contestació d'aquesta Administració per la qual s'asseverava que tractant-se
de sòl urbà la competència correspon en exclusiva a l'Ajuntament, s'aporta com a Document núm. 7.
Que a la vista del mateix es reitera de nou tal sol·licitud a l'Ajuntament de València mitjançant escrit
de data 17 d'agost de 2016, recordant l'obligació de resoldre la qüestió plantejada. S'aporta com
document núm. 8.
TERCER.- Que una vegada més no ha obtingut resposta per part de l'Ajuntament de València en

sol·licitar informació respecte de la llicència d'activitats i espai físic en sobre la qual està concedida,
a l'empara de la Llei 2/2015, de la Comunitat Valenciana, mitjançant escrit de data 6 de juliol de
2017, Document núm. 9.
Davant la inactivitat de l'Ajuntament es reitera aquesta petició en data 7 de novembre de 2047,
s'adjunta com a Document núm. 10”.
Segon.- El 18 de gener de 2018, aquest Consell va remetre a l'Ajuntament de València un escrit pel
qual se li atorgava tràmit de requeriment d'informació i audiència per un termini de quinze dies,
perquè facilitara al Consell qualsevol informació relativa a la reclamació que poguera resultar
rellevant, així com per a formular les al·legacions que considerara oportunes, escrit rebut per
l'Ajuntament de València el 23 de gener de 2018, segons consta en el corresponent justificant de
recepció de correus. Fins hui no s'ha rebut cap resposta per part de l'Ajuntament de València.
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 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 contenciósa administrativa.
Segon.- En el present cas, no hi ha dubte que ens trobem davant un supòsit de sol·licitud d'informació
pública davant un subjecte –l'Ajuntament de València- sotmés a les exigències de la Llei 2/2015
valenciana, 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”. De la mateixa manera, tampoc
hi ha dubte de la legitimació del sol·licitant per a sol·licitar informació pública a la llum del que es
disposa en l'article 11 d'aquesta llei, que garanteix el dret a la informació pública de qualsevol ciutadà
o ciutadana, sense necessitat de motivar la sol·licitud ni invocar la llei.
Tercer.- Quant al reclamant, es reconeix el dret del Sr. Manuel Bayona Vilanova a acollir-se al que es
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, sense que siga necessari motivar la sol·licitud ni
invocar la llei.
Quart.- Respecte del fons de l'assumpte, no genera controvèrsia el fet que l'administració requerida
haguera d'haver-li proporcionat al Sr. Bayona la informació sol·licitada en les seues sol·licituds.
El primer, perquè la documentació en qüestió constitueix clarament “informació pública” en els termes
que preveu l'article 13 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (en endavant Llei 19/2013) que entén per informació pública “els continguts o
documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que hi ha 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”.
Però és que en segon lloc, el Sr. Bayona és un interessat a l'efecte de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara endavant Llei 35/2015), la
qual cosa li confereix en virtut de l'article 53 un estatus específic, pel que fa a l'accés a la informació
que li concerneix de manera directa i particular en l'exercici dels seus drets subjectius. Així doncs,
l'Art. 53.1 a) en particular reconeix als interessats a més dels genèrics drets que assisteixen a totes les

persones en les seues relacions amb l'administració pública -article 35 de la Llei 39/2015- el fet que els
interessats tenen dret a conéixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en els
quals tinguen la condició d'interessats, així com tindre dret a accedir i a obtindre còpia dels documents
continguts en els procediments en els quals tenen una tal condició d'interessats.
D'altra banda, s'ha fet una ponderació de l'article 15.3 de la Llei 19/2013 perquè qui el sol·licita
exerceix un dret i com s'ha expressat en el paràgraf anterior en tractar-se d'un interessat té dret d'accés
a l'expedient. En cas de no tindre aquesta informació, l'Administració ho haurà de comunicar al
peticionari.
Cinqué.- No és procedent aplicar la doctrina relativa a la reelaboració de documentació, continguda en
l'Art. 18 1 c) de la Llei 19/2013, ja que si bé el peticionari al·ludeix a informes, és evident que la
informació que sol·licita sobre permisos d'activitat, circumstàncies urbanístiques, llicències, tot això
referit a la seua propietat o confrontants a aquesta, no requereix una reelaboració, sinó que és
informació continguda en els expedients i arxius de l'Ajuntament. Igualment, no és procedent tindre
en consideració aspectes relatius a la protecció de dades del tercer de la parcel·la confrontant, ja que
no es tracta de dades personals especialment protegides, sinó simplement de dades de caràcter
administratiu.
RESOLUCIÓ
En atenció als antecedents i fonaments jurídics descrits escau:
Primer.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. Manuel Bayona Vilanova enfront de l'Ajuntament
de València mitjançant reiterades sol·licituds de dret d'accés, i instar l'Ajuntament de València a
proporcionar-li tota la documentació referida, a la qual té dret en la seua doble condició de ciutadà i
d'interessat, ja que es tracta d'informació de caràcter públic.
Segon.- Convidar a la persona reclamant perquè comunique a aquest Consell qualsevol incidència que
sorgisca respecte de l'execució d'aquesta resolució i que puga perjudicar els seus drets i interessos.
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

