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VISTA la reclamació número 51/2018, presentada pel senyor
en
representació del sindicat
contra l'Ajuntament de Dénia, en què el ponent és el vocal
Lorenzo Cotino Hueso, s'adopta la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS
Primer. Segons es desprén de la documentació que consta en l'expedient, el peticionari va
presentar en sengles sol·licituds de data 30 de novembre de 2017 i 18 de desembre de 2017 una
sol·licitud d'accés a la informació relativa a:
• Relació dels funcionaris i funcionàries policies que disposen de conciliació familiar per
resolució administrativa, i del torn de treball que tenen, i una explicació del criteri usat per la
Regidoria de Governació o del cap de policia per a determinar per què els funcionaris i funcionàries
ressenyats van ser apartats del treball per torns que realitzen altres agents de policia en les unitats en
què s'integren.
• Sol·licitud sobre les proves de detecció de drogues realitzades als conductors i conductores
des de l'11 fins al 17 de desembre de 2017, i sobre els agents actuants; informació sobre la marca del
test en la detecció de drogues emprat per la Unitat d'Atestats, sobre com és el laboratori homologat per
a l'anàlisi quantitativa i qualitativa de la mostra d'eixida obtinguda, sobre si la Prefectura de Policia
havia publicat davant de la plantilla de la policia el protocol/procediment d'actuació en la detecció de
drogues en la conducció i sobre si l’ha facilitat als actuants de les actes necessàries per a realitzar la
seua labor professional.
Segon. A la vista que aquestes sol·licituds no havien sigut ateses, el peticionari es va dirigir al
Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana mitjançant la reclamació de 3 d'abril de 2018.

Tercer. El Consell, a la vista de la reclamació, va remetre un escrit d'al·legacions a l'Ajuntament
de Dénia el 19 d'abril de 2018. En resposta a aquest requeriment, l'Ajuntament de Dénia va comunicar
a aquest òrgan, el 15 de maig del 2018, que ambdues sol·licituds estan en curs, i que s'està tramitant
l'accés mitjançant l'oportú termini d'al·legacions a tercers interessats. També es fa constar que una
vegada estiguen resoltes, se’n donarà compte al Consell de Transparència. Com a últim argument,
l'Ajuntament de Dénia assenyala que el servei de personal -òrgan encarregat d'elaborar la informacióestà desbordat, ja que en dos anys s'han registrat més de huitanta peticions de dret d'accés per part dels
representants del sindicat peticionari en aquest assumpte.
En data 16 de maig del 2018 es va remetre com a al·legació a aquest consell una resolució de
l'Ajuntament de Dénia d'aquesta mateixa data per la qual es decretava, per part de la regidora delegada
en matèria de transparència, l'estimació de la petició d'accés a la informació 2017/28136, de 18 de
desembre de 2017. En aquesta resolució s'acredita que preval, segons el seu punt 6, l'interés públic
sobre la protecció de dades de caràcter personal de les persones afectades.
Quart. Vista la comunicació de l'Ajuntament, es remet un escrit al peticionari perquè manifeste
si efectivament ha tingut coneixement de la informació sol·licitada i ha vist satisfeta la seua pretensió.
A pesar que el peticionari té la informació a la seua disposició en la seu electrònica des del 18 de maig
del 2018, no hi accedeix, circumstància que es constata passat el termini legalment establit. Amb
posterioritat es manté una conversa telefònica amb el peticionari i manifesta que, si bé va veure la
comunicació del Consell, no hi va respondre. Efectivament, l'Ajuntament de Dénia va posar a la seua
disposició la informació sol·licitada en les seues peticions, i es comprometé a comunicar aquesta
qüestió al Consell perquè n’hi haja en l'expedient una constatació fefaent.
Cinqué. Una vegada 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 aquesta resolució d’acord amb 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 (d'ara endavant, Llei 2/2015), 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 impugnació en la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, l'administració destinatària de la sol·licitud d'accés a la informació pública objecte
d’aquest recurs –l'Ajuntament de Dénia– es troba subjecta a les exigències de l’esmentada llei, 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”.
Segon. Segons s'ha exposat en els antecedents, en data 16 de maig del 2018 es remet, com a
al·legació a aquest consell, una resolució de l'Ajuntament de Dénia d'aquella mateixa data per la qual
es decreta, per part de la regidora delegada en matèria de transparència, l'estimació de la petició
d'accés a la Informació 2017/28136, de 18 de desembre de 2017. La informació queda a la disposició
del sol·licitant des del 18 de maig del 2018, si bé no hi accedeix com ell mateix manifesta i reconeix.
Així doncs, aquest consell ha constatat l'efectiu accés pel reclamant a la informació sol·licitada
en el seu moment. Així les coses, quant a això, la informació pública demanada pel sol·licitant ja li ha

sigut facilitada, encara que extemporàniament, com així ha reconegut expressament el reclamant a
aquest consell. En conseqüència, ha de considerar-se que aquesta reclamació ha perdut de manera
sobrevinguda el seu objecte. En conseqüència, tan sols correspon assenyalar el reconeixement tardà
del dret, declarar la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment i actuar d'acord amb el que
es prescriu 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 aquests casos “la resolució consistirà
en la declaració de la circumstància que concórrega en cada cas, amb indicació dels fets produïts i les
normes aplicables”; a més recorda que, igual que en altres resolucions estimatòries, el reclamant podrà
comunicar qualsevol incidència respecte de l'efectivitat de l'accés a la informació reconegut.
RESOLUCIÓ
En atenció als antecedents i fonaments jurídics descrits, correspon:
DECLARAR la desaparició sobrevinguda de l’objecte de la reclamació respecte de la sol·licitud de
documentació.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’hi podrà interposar un recurs
contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats de l'endemà de notificar-se,
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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