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================== 
Ref. queixa núm. 092800 
================== 
Assumpte: falta de contestació a una petició sobre la identificació d’uns funcionaris. 
 
Senyor, 
 
Justifiquem recepció del seu últim escrit, en què ens remet l’informe sobre la queixa de 
referència, promoguda davant d’esta institució per (...).  
 
Com vosté sap, en el seu escrit de queixa la interessada, susbstancialment manifestava 
que, malgrat els escrits presentats a l'empara de la normativa sobre l’accés a la 
informació ambiental, i en els quals sol·licitaven la identificació dels funcionaris 
actuants en l'expedient urbanístic pel qual es va concedir, d'acord amb el relat dels 
interessats, un ús privatiu a l'empresa McDonlad's sobre una zona verda de l'accés nord 
de la ciutat, no havien obtingut la informació sol·licitada. 

 
Segons manifestaven els interessats, a pesar que se'ls havia donat accés a l'expedient en 
la seua totalitat, de la lectura d’este resultava impossible deduir la dada de la qual 
sol·liciten el coneixement, per la qual cosa entenien vulnerat el dret a conéixer el nom 
dels responsables de la concessió. 
 
En considerar que la queixa reunia els requisits exigits per la Llei reguladora d’esta 
institució, va ser admesa a tràmit. En este sentit i a l’objecte de contrastar l’escrit de 
queixa, vam sol·licitar un informe a l’Ajuntament d’Alcoi. 
 
En la comunicació remesa, l'Administració implicada ens hi informava que l'objecte del 
present expedient de queixa constituïa una reiteració de l'objecte de la queixa tramitada 
per esta institució amb el número de referència 083253, que va ser objecte de tancament 
per actuació administrativa correcta. 
 
En relació amb l'objecte de l'expedient de queixa, l'Administració ens assenyalava que 
l'expedient administratiu a què feia referència la present queixa havia estat remés al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d'Alacant. Així mateix, s'assenyalava que 
l’esmentat expedient havia estat entregat a la procuradora que representa a la Colla 
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Ecologista La Carrasca. En este sentit, l'Administració entenia que l'interessat podia 
haver obtingut fàcilment les dades sol·licitades. 
 
Una vegada rebut l’informe, en vam donar trasllat a la promotora de la queixa a fi que, 
si ho considerava oportú, presentara un escrit d’al·legacions, i així ho va fer, i va 
ratificar íntegrament el seu escrit inicial. 
 
En particular, en el seu escrit de queixa, els interessats manifestaven que l'accés a 
l'expedient de queixa no els permetia identificar el nom i els cognoms de les autoritats i 
tècnics responsables de la concessió de l'ús privatiu de 1.246,40 metres quadrats d'espai 
lliure de la zona verda de l'accés nord d'Alcoi a l'empresa McDonalds. 
 
Tanmateix, la interessada assenyalava que l'objecte del recurs contenciós a què fa 
referència l'Ajuntament té relació amb la informació que els interessats sol·liciten, però 
es referix a una qüestió diferent: en la via judicial s'ha impugnat la desestimació de la 
reclamació presentada contra el plec de condicions, però no s'ha plantejat en cap 
moment cap qüestió sobre la identificació de les persones responsables de la concessió 
de referència. 
 
Arribats a este punt, i després de fer una lectura detallada de l’escrit inicial de queixa, de 
l’informe remés per l’administració i de les al·legacions presentades per la ciutadana, 
resolem la queixa amb les dades que consten en l’expedient. 
 
L'objecte del present de queixa se centra en la falta de contestació, per part de 
l'Ajuntament d'Alcoi, a la petició d'informació realitzada pels promotors de l'expedient 
de queixa sobre la identificació del nom i els cognoms de les autoritats i tècnics 
responsables de la concessió de l'ús privatiu de 1.246,40 metres quadrats d'espai lliure 
de la zona verda de l'accés nord d'Alcoi a l'empresa McDonalds. 
 
En este sentit, és possible deduir nítidament que, en contra de l’assenyalat per 
l'Administració, l'objecte del present expedient de queixa ni és idèntic al que es va 
tramitar, en el seu moment, per esta institució amb el número de queixa 083253 (que 
feia referència a l'accés a informació ambiental) ni amb el recurs contenciós 
administratiu en marxa (impugnació de la desestimació de la reclamació presentada 
contra el plec de condicions).  
 
En relació amb esta qüestió, cal recordar que l'article 35 (Drets dels ciutadans) de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú és clar i terminant a l'hora d'establir que “els 
ciutadans, en les seues relacions amb les Administracions Públiques, tenen els següents 
drets: (...) B) A identificar les autoritats i al personal al servici de les Administracions 
Públiques davall la responsabilitat de les quals es tramiten els procediments”. 
 
Com hem assenyalat més amunt, el precepte és clar i no precisa d'ulterior interpretació, 
per la qual cosa seria desitjable que, en compliment de l’esmentat mandat legal, eixa 
Administració procedira a complir a l'obligació que dimana de l’esmentada previsió 
legal, identificant els funcionaris i persones que van intervindre en el procediment de 
referència. 
 



 

 

Atenent a tot el que hem exposat i de conformitat amb el que preveu l’article 29 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d’esta 
institució, RECOMANEM a l’Ajuntament d’Alcoi que, de conformitat amb el que 
preveu l’article 35. b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, identifique, d’acord 
amb la petició formulada pels interessats, les autoritats i tècnics que van participar en el 
procediment de concessió de l'ús privatiu de 1.246,40 metres quadrats d'espai lliure de 
la zona verda de l'accés nord d'Alcoi a l'empresa McDonalds. 
 
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, li agraïm que ens remeta, en el termini d’un 
mes, el preceptiu informe en què ens manifeste si accepta este suggeriment o, si s’escau, 
les raons que considere per a no acceptar-lo. 
 
Perquè en prenga coneixement, li faig saber, igualment, que a partir de la setmana 
següent a la data en què s’ha dictat la present resolució, esta s’inserirà en la pàgina web 
de la institució. 
 
Atentament, 
 
 
 

José Cholbi Diego 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 


