Expedient Núm. 33/2018
Resolució Núm. 133/2018
CONSELL DE TRANSPARÈNCIA ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
President: Sr. Ricardo García Macho
Vocals:
Dª. Emilia Bolinches Ribera
Sr. Lorenzo Cotino Hueso
Sr. Carlos Flores Juberías
A València, a 8 de novembre de 2018
Reclamant: Sr. Dimas Calvo Miguélez.
Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament del Campello.
VISTA la reclamació número 33/2018, interposada per Sr. Dimas Calvo Miguélez, formulada contra
l'Ajuntament del Campello i sent ponent el President del Consell Sr. Sr. Ricardo García Macho,
s'adopta la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer.- Segons es desprén de la documentació obrant en l'expedient, el 21 de febrer de 2018 va
tindre entrada en el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la
Comunitat Valenciana una reclamació presentada per Sr. Dimas Calvo Miguélez, en la qual es
denunciava que l'Ajuntament del Campello havia fet cas omís a diversos escrits presentats davant
aquest, en els quals se sol·licitava que s'adoptaren mesures enfront dels propietaris d'un terreny en el
qual es realitzaven unes obres en les quals, presumptament, s'estava envaint terreny públic.
Segon.- 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.-- La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana que va crear el Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern, estableix en el seu article 39 que aquest òrgan 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 citada llei estableix el llistat de competències d'aquest òrgan, totes
elles relacionades amb les funcions assenyalades. Entre altres, s'encomana a la Comissió Executiva del
Consell, les funcions de resoldre les reclamacions contra les resolucions en matèria d'accés a la
informació pública, requerir l'esmena d'incompliments de les obligacions recollides en la Llei 2/2015, i
vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en aquesta llei.

Segon.- El reclamant denúncia davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern de la Comunitat Valenciana la falta d'adopció de mesures enfront dels propietaris d'un
terreny en el qual, presumptament, es realitzen obres en les quals s'envaeix terreny públic.
Es tracta d'actuacions que res tenen a veure amb l'àmbit de la normativa d'accés a la informació
pública, tant a l'empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, com també de la Llei 2/2015 de la
Comunitat Valenciana, de 2 d'abril. Per tant, 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 citada Llei atribueix a
aquest òrgan.
Tercer.- Per tot l'anterior, escau inadmetre la sol·licitud presentada pel reclamant, per no tindre
competència aquest òrgan per a atendre la seua sol·licitud.
RESOLUCIÓ
INADMETRE en atenció als Antecedents i Fonaments Jurídics descrits la reclamació presentada per
Sr. Dimas Calvo Miguélez, formulada contra l'Ajuntament del Campello el 21 de febrer de 2018, per
no tindre competència aquest òrgan per a atendre la seua sol·licitud.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos
mesos, comptats a partir de l'endemà al de la notificació, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.
EL PRESIDENT DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS
A la INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Ricardo García Macho

