Expedient Núm. 167/2017
Resolució Núm. 140/2018
CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTIVA
President: Sr. Ricardo García Macho
Vocals:
Sra. Emilia Bolinches Ribera
Sr. Lorenzo Cotino Hueso (Ponent)
Sr. Carlos Flores Juberías
València, 8 de novembre de 2018
En resposta a la reclamació interposada a l'empara de l'article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern pel Sr.
, mitjançant un escrit presentat davant el Consell [Estatal] de Transparència i Bon
Govern, el 18 de desembre de 2017; atesos els antecedents i els fonaments jurídics que
s'especifiquen a continuació, la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana adopta la següent:
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer.- Segons es desprén de la documentació tramesa a aquest Consell pel
Consell[Estatal] de Transparència i Bon Govern, amb data 15 de novembre de 2017, el Sr.
es va dirigir a l’Ajuntament de Pedreguer (Alacant) i va sol·licitar que li
proporcionaren:
“accés i còpia en format electrònic de l'expedient administratiu Pla parcial Muntanya
Sella, constituït per tots els documents i les actuacions que han servit d'antecedent i fonament a
l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament per a l'aprovació provisional l'any 1977 i l’aprovació
definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant el 28/10/77, la
promotora/urbanitzadora del qual és
, SL, així com les diligències encaminades a
executar-la, aquest expediente està format per tots els documents, les proves, els dictàmens, els
decrets, els acords, les notificacions i altres diligències que l’integren. Que aquesta informació
siga remesa a l’adreça electrònica següent:
@outiook.es”.
Segon.- Com que no hi ha hagut resposta per part de l'entitat esmentada local en el termini
legalment previst, mitjançant l’escrit de data 18 de desembre de 2017, abans esmentat, el Sr.
va sol·licitar la intervenció del Consell [Estatal] de Transparència i Bon
Govern a fi que li fóra proporcionada la informació requerida. En resposta a la qual cosa el Consell
estatal, abans esmentat, va traslladar a aquest Consell l'expedient que es trobava en el seu poder,
en data de 20 de desembre de 2017.

Tercer.- A fi de brindar una resposta adequada a les sol·licituds del reclamant, abans que
aquest Consell deliberara sobre aquesta resolució, es va concedir tràmit d'audiència a l'Ajuntament
de Pedreguer, i el van instar, amb data de 9 de gener de 2018 (registre d’eixida núm. 62, de
09.01.2018) perquè formulara les al·legacions que considerara oportunes respecte de les qüestions
abans esmentades, i també perquè facilitara a aquest Consell qualsevol informació relativa a
l'assumpte que poguera resultar rellevant.
En resposta a aquest, el 25 de gener de 2018 l'Ajuntament de Pedreguer va remetre al
Consell de Transparència un escrit d'al·legacions, rebut en el Consell el 29 de gener, en el qual
exposava que l'Ajuntament havia admés la petició d'accés a la documentació efectuada pel Sr.
, i que li van remetre electrònicament un ofici de l'Alcaldia en data 17
de novembre de 2017, notificació que van reiterar el 30 de novembre de 2017, notificacions a les
quals no havia accedit el reclamant, i que en tot moment li havien facilitat l'accés a la informació i
documentació, i havien posat a la seua disposició tota la documentació que actualment es troba a
l'Ajuntament i li havien facilitat una còpia dels documents, la qual no va ser possible facilitar en
format electrònic perquè es tractava d'un expedient molt antic, respecte del qual no consta la
transposició d'informació a un format diferent de l'original. Van adjuntar a l'escrit d'al·legacions
una còpia dels oficis i justificants de registre d'eixida de les notificacions efectuades per
l'Ajuntament en contestació als escrits del reclamant.
Quart.- Finalment, amb data de 6 de setembre de 2018, el Sr.
va dirigir
un escrit a aquest Consell, en què l’instava perquè posara de manifest les actuacions dutes a terme
per aquest en relació amb el cas que ens ocupa, escrit que aquest Consell va optar per no respondre
davant la imminència de l'aprovació d'una resolució sobre el fons de la qüestió, resolució que van
debatre i aprovar en la sessió plenària de la Comissió executiva de 8 de novembre de 2018, en la
qual van acordar els següents

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- D’acord 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, 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, prèviament a la impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.
Competència que igualment li reconeix la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que prescriu que
“La resolució de la reclamació prevista en l'article 24 correspondrà, en els supòsits de
resolucions dictades per les administracions de les comunitats autònomes i el seu sector
públic, i per les entitats locals compreses en el seu àmbit territorial, a l'òrgan independent
que determinen les comunitats autònomes”, que és òbviament aquest Consell.
Segon.- Així mateix, l'administració destinatària de la sol·licitud d'accés a la informació
pública objecte del present recurs –l'Ajuntament de Pedreguer– es troba subjecta a les exigències
de la llei esmentada, en virtut del que es disposa en l’article 2.1.d), que es refereix de forma
expressa a “les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana”.

Tercer.- Quant a la reclamant, es reconeix el dret de Sr.
a
acollir-se al que s’estableix 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 (accés i còpia en format electrònic de
l'expedient administratiu Pla parcial Muntanya Sella), 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 es troben en poder de l'Administració i
que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.
Cinqué.- Per tant, només resta determinar si la resposta proporcionada a la sol·licitud
d'informació del reclamant va ser la correcta en el fons i en la forma.
Pel que fa al fons, aquest Consell no té indicis que no haja sigut així: l'Ajuntament de
Pedreguer exposa en el seu escrit dirigit al Consell el 25 de gener de 2018 que havia admés la
petició d'accés a la documentació efectuada pel Sr.
, que li va trametre
amb aquesta finalitat per via electrònica un ofici de l'Alcaldia en data 17 de novembre de 2017,
notificació que van reiterar el 30 de novembre de 2017 i que en tot moment se li havia facilitat
l'accés a la informació i documentació.
Quant a la segona, aquest Consell constata que la resposta tramesa per l'administració
requerida es va fer dins del termini i en la forma escaient, atés que es va materialitzar el 17 de
novembre de 2017, transcorreguts dos dies des de la presentació de la sol·licitud, atés que la norma
de referència (l'article 17 de la Llei 2/2015) preveu per a això el termini màxim d'un mes, no és
imputable a l'Ajuntament de Pedreguer que el reclamant no accedira a les notificacions trameses
per via electrònica.
Encara que és sabut que l'article 22 de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, al qual explícitament es remet l'article 19 de la llei valenciana per
a regular el règim sobre la formalització de l'accés a la informació, estableix en l’apartat primer
que “L'accés a la informació es realitzarà preferentment per via electrònica”, també ho és que la
mateixa llei permet acudir a altres mitjans “quan no siga possible o el sol·licitant haja assenyalat
expressament un altre mitjà”, la qual cosa sembla que és el cas en tractar-se d'un expedient molt
antic, que no es troba digitalitzat.
De la qual cosa es dedueix que l'administració reclamada, una vegada constatada la falta de
digitalització dels documents requerits pel Sr.
, va optar, adequadament i en
termini, per oferir-li que els consultara en la seu de l'Ajuntament i per posar a la seua disposició la
possibilitat d'obtindre còpies de la documentació pertinent. I que si l'accés no es va materialitzar,
va ser perquè el reclamant no va atendre als requeriments que es van trametre a l'adreça electrònica
que ell mateix va proporcionar.
Així doncs, ha de considerar-se que aquesta reclamació n’ha perdut de manera sobrevinguda
l’objecte. En conseqüència, no procedeix més que assenyalar el reconeixement del dret, declarar la
desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, i procedir d'acord amb el que s’estableix en

la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, que en l’article 21.1 estableix que en tals casos “la resolució consistirà en la declaració
de la circumstància que concórrega en cada cas, amb indicació dels fets produïts i les normes
aplicables”.
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.- Declarar la desaparició sobrevinguda de l'objecte de la reclamació, ja que
l'Ajuntament de Pedreguer va concedir, dins del termini i en la forma escaient, l'accés a la
documentació que se sol·licitava.
Segon.- Indicar al reclamant que, si ho considera oportú, faça ús de l'oferiment posat de
manifest per l'Ajuntament de Pedreguer, i es presente en les dependències d’aquest, tant per a
consultar la documentació esmentada en format paper com per a obtindre les còpies concretes dels
documents que considere oportuns. I en cas de trobar algun impediment a això, que 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 aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot 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, comptadors des de l'endemà de la
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

