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Sra. Alcaldessa-Presidenta,
D'acord amb el procediment que regeix aquesta institució, el Sr. (...), amb data de
10/02/2019, hi ha presentat una queixa, que ha estat registrada amb el número indicat
més amunt.
Substancialment manifesta que va presentar sol·licitud el 20/12/2018 en la qual
manifesta:
«A la Sra. Alcaldessa Mónica Nos Orient el meu interès per conèixer com s’han estat
finançant les obres acabades i com es financen les obres actualment en curs.
Sol·licita
A la Sra. Alcaldessa Mónica Nos Orient el detall de com s’han atès les obligacions de
pagament de certificacions, a proveïdors, etc. d’aquelles obres o actuacions
subvencionades executades mentre o abans de rebre l’import de la subvenció
atorgada.»
S’han superat el dos mes de la petició sense haver rebut cap resposta ni satisfacció.

A fi de contrastar les al·legacions formulades, amb data 28/02/2019 vam requerir
informació suficient sobre la realitat d’aquestes i de la resta de circumstàncies
concurrents en el present supòsit.
Amb data 6/03/2019 té entrada informe de l’alcaldia de les Coves de Vinromà, en què
es comunica:
1.- El ciudadano no identifica qué obras son las que le interesan.
2.- La solicitud es de 20/12/2018, por lo tanto, este Ayuntamiento dispone según ley de
tres meses para contestar a la misma. De acuerdo con el artículo 21.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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3.- Nada más decir que la actitud de este ciudadano en particular, más que
colaboración con la administración pretende obstruir el trabajo normal de un
Ayuntamiento con escasez de medios.
4.- Como observará ese Síndic de Greuges por las numerosas quejas recibidas por este
ciudadano, la única pretensión es que el Ayuntamiento tenga hacia este exconcejal una
atención mayor que a cualquier otro ciudadano. Evidentemente este privilegio lo
perdió cuando abandonó su acta de concejal que le hubiera permitido tener toda la
información de primera mano.
No obstante, este ayuntamiento seguirá ofreciéndole la información que legalmente le
corresponda obtener siempre no interrumpa el funcionamiento normal de esta
Corporación con escasos medios humanos para realizar los trabajos cotidianos y, en
consecuencia, con dificultades para atender sus insistentes preguntas.
Sin otro particular y esperando que haya quedado aclarado el asunto aprovecho para
saludarle cordialmente.

Traslladàrem a l’interessat aquest informe a fi que manifestara tot allò que convinguera
al seu dret, i amb data 18/03/2012 ens comunica:
Les obres que m’interessen estan relatades al text de la petició, que diu són "aquelles
obres o actuacions subvencionades, executades mentre o abans de rebre l´import de la
subvenció atorgada". Això aclarit reitere amb més detall la meua petició i:
Expose
A la Sra. Alcaldessa xxx el meu interés per conéixer com s’han estat finançant les
obres acabades i com es financen les obres actualment en curs.
Sol·licito
A la Sra. Alcaldessa xxx el detall de com s’han atés les obligacions de pagament de
certificacions, a proveïdors, etc. D’aquelles obres o actuacions subvencionades,
executades mentre o abans de rebre l’import de les subvencions atorgades, l’import
d'aquestes i l’import dels crèdits, pòlisses o préstecs que hagin precisat emprar.
No puc passar per alt la desconsideració que la meua alcaldessa em dispensa. Estime
molt improcedents els prejudicis que ella fa respecte de les meues intencions
d’entorpiment del treball municipal i que m’impute falses pretensions de voler una
atenció superior a la de la resta de ciutadans.
Finalment, suggereixo a la Sra. alcaldessa delegue aquest assumpte en el regidor
corresponent, que pel que ella diu comptarà amb tota la informació de primera mà.
Em permeto recordar-li a la Sra. alcaldessa que les respostes de les
administracions valencianes han de vehicular-se amb la llengua emprada pel
ciutadà i que ara no ha estat el cas.

Haurem de resoldre, doncs, amb les dades que es troben en l’expedient.
El supòsit de fet és molt concret, el silenci i la falta de resposta adequada davant de la
sol·licitud d'informació pública realitzada per un ciutadà.
En aquest sentit li demanem que considere els arguments que a continuació li exposem
com a fonament de la recomanació amb què concloem.
L'accés a la informació pública és l'instrument o pressupòsit necessari fonamental per a
desenvolupar el control polític. La tradicional missió parlamentària de fiscalitzar l'acció
del poder executiu no és possible si no es té accés a la informació.
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Quant al reclamant, se li reconeix el dret a acollir-se al que preveu l'art. 11 de Llei
2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana, que garanteix el dret a la informació pública de qualsevol
ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització
legalment constituïda, sense que siga necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.
El règim sobre els límits d'accés a la informació pública serà el previst en l'article 14 de
la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Finalment, la informació sol·licitada constitueix informació pública, d'acord amb el que
establix 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 per informació pública cal entendre els
continguts o documents, siga quin siga el seu format o suport, que estiguen en poder de
l'Administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues
funcions.
I si bé pot resultar cert el caràcter una mica ambigu o indeterminat de la sol·licitud,
l'Administració té l'obligació d'oferir la millora de la sol·licitud, i en qualsevol cas de
respondre-hi expressament.
No pretenem des d'aquesta institució enjudiciar cap actuació, però en un ajuntament de,
sens dubte, reduïts mitjans, hem de requerir a tots els agents públics involucrats en la
conformació de la voluntat i criteri popular, tant de decisió com de control, i a la
pròpia ciutadania requeridora de serveis, l'equanimitat de les seues peticions, judicis,
requeriments i informes, i evitar en tot cas, i des de qualsevol banda, una interpretació
desmesurada i esbiaixada del dret d'accés que dificulte, limite o impedisca l'adequat
exercici de les responsabilitats corresponents. És una tasca comuna que exigeix
compromís i responsabilitat, i que en qualsevol altre cas desemboca en el bloqueig
sistemàtic de les institucions, i davant de la qual, per descomptat, l’Administració
mateix estarà autoritzada a actuar, això sí, de forma absolutament motivada,
fonamentada i recurrible.
El fet que el promotor de la queixa haja presentat més d'una vintena de queixes davant
d'aquesta institució en relació amb la falta de resposta o actuació per part de la seua
administració no pot, en principi, condicionar el nostre tractament, i correspon
exclusivament a la seua administració exposar les justificacions, raons o fonaments de
la seua falta d'activitat.
Aclarirem que l'accés a la informació pública i el seu termini de compliment es regula
en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de
la Comunitat Valenciana, i així les sol·licituds d'accés a informació pública hauran de
resoldre's i notificar-se al sol·licitant i als tercers afectats que ho hagen sol·licitat en el
termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a
resoldre. I si la sol·licitud estiguera formulada de manera imprecisa o confusa, es
requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, la concrete, i caldrà
indicar-li que en cas de no fer-ho se’l tindrà per desistit i se suspendrà, mentrestant, el
termini per a resoldre.
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I, per descomptat, mai resultarà acceptable per a incomplir deures legals la mera cita als
escassos mitjans, problemes de personal, voluntats obstruccionistes, etc., però quedarà
al criteri de la corporació la interpretació de la legislació vigent per a impedir conductes
perjudicials per a l'Administració, això sí, només mitjançant actes administratius dictats
i notificats dins dels terminis legalment establits i perfectament motivats, la qual cosa
per descomptat no és el cas.
Qualsevol restricció que afecte el contingut de l'accés a la informació, inclosa la
limitació de còpies, ha de ser dictada com un acte administratiu, amb dret a tots els
recursos administratius i judicials corresponents, i en cap cas de forma verbal o amb una
comunicació sense els requisits propis dels actes administratius.
Entenem, per tant, que l'actuació de l'Ajuntament ha sigut poc respectuosa amb els drets
fonamentals de la persona promotora de la queixa, i vulnera directament el seu dret
d'accés a la informació i participació pública.
En virtut de tot el que antecedeix i de conformitat amb el que disposa l'art. 29.1 de la
Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'aquesta institució, RECOMANEM a
l'AJUNTAMENT DE LES COVES DE VINROMÀ que ajuste el seu funcionament en
matèria de transparència i accés a la informació pública als dictats de la Llei 2/2015, de
2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana, i que tramite adequadament els expedients derivats de les peticions
d'informació presentades per la persona promotora de la queixa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 29 de la Llei de la Generalitat Valenciana
11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'aquesta institució, li agraïm que ens remeta,
en el termini d'un mes, el preceptiu informe en què ens manifeste si accepta la
recomanació que li fem o, si s’escau, les raons que considere per a no acceptar-la.
Perquè en prenga coneixement, li fem saber, igualment, que a partir de la setmana
següent a la data en què s'ha dictat la present resolució, aquesta s'inserirà en la pàgina
web de la institució.
Atentament,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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