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"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH
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RESOLUCIÓ DE CONSIDERACIONS A L’ADMINISTRACIÓ
1. Antecedents
1.1. El 09/12/2021 la persona promotora de la queixa, en nom i representació de l’entitat Associació Cullera
Laica, ens va presentar un escrit en què manifestava que l’Ajuntament de Cullera no donà resposta als
escrits de 24/05 i 24/09 de 2021 sobre la justificació de subvencions.
1.2. El 16/12/2021 la queixa és admesa a tràmit i és requerit un informe a l’Ajuntament de Cullera, en
especial, sobre les qüestions següents:
- D'una banda, si va oferir a la persona promotora de la queixa informació sobre el termini màxim per a fer-li
arribar resposta i els efectes de no fer-ho (això és, si superat aquest termini, podia entendre's estimada o no
estimada la seua sol·licitud).
- D’una altra banda, si va donar resposta en aquest termini, dictada per òrgan competent, congruent,
expressa, motivada i amb indicació dels recursos corresponents.
- En el supòsit de no haver-ho fet, motius i (si s’escau) mesures adoptades per a fer-ho i termini concret per
a això.
Acte rebut per l'Ajuntament el 21/12/2021 (dades ORVE). Expirat el termini d'un mes, no és rebuda resposta
ni sol·licitud d'ampliació del termini per a emetre-la.
2. Consideracions
2.1. Anàlisi de l’actuació administrativa
Des del punt de vista de la present queixa, no ens consta cap actuació. L’Ajuntament de Cullera no dona
resposta a la persona (que sol·licita que siga admesa la justificació de la subvenció municipal i, davant de la
falta de resposta, s’emeta certificat d’acte presumpte) ni dona resposta al Síndic.
2.2. Drets i llibertats públiques relacionats amb la present queixa
Dret de la persona promotora de l'expedient a una bona administració (art. 9 de l’Estatut d’Autonomia) quant
al dret a obtenir de l'Administració, dins de termini, una resposta expressa dictada en termini per òrgan
competent, motivada, congruent i susceptible de recurs (en els termes dels articles 21 i concordants de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques),
2.3. Efectes de l’actuació administrativa sobre els drets i llibertats de la persona interessada
Després de la investigació realitzada, es desprén:
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U. La vulneració dels drets citats, atés que l'Ajuntament de Cullera no ha acreditat el compliment de la seua
obligació de resoldre conformement als arts. 21 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tampoc consta que s’haja emés el
certificat relatiu al silenci administratiu reclamat per la persona davant de la passivitat de l'Administració.
Per a recompondre la situació, s'instarà l'Ajuntament de Cullera a complir amb aquestes normes en els
termes descrits en l'informe requerit a l'Administració:
- En general: posant a la disposició de la ciutadania i de les persones interessades la informació continguda
en l'art. 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (d'una banda, publicació del catàleg de procediments, i d’una altra banda, posada en coneixement
de la persona de la recepció de la seua sol·licitud per l'òrgan competent, termini màxim per a la resolució i
notificació i efectes del silenci administratiu).
- En concret: dictant resposta expressa a la sol·licitud de 24/05/2021, dictada per òrgan competent,
congruent, motivada i amb indicació dels possibles recursos a plantejar contra aquesta.
DOS. L'incompliment del deure de col·laboració amb el Síndic per part de l'Ajuntament de Cullera, atés que
no ha emés l'informe requerit en el termini d'un mes ni ha sol·licitat a ampliació de termini amb aquesta
finalitat. Així (art. 39 de la Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana):
1. Es considerarà que existeix falta de col·laboració amb el Síndic de Greuges quan, en els terminis establits
per a això, es produïsquen els següents fets: a) No es facilite la informació o la documentació sol·licitada. (...)
4. Si les administracions públiques investigades, els seus òrgans, les seues autoritats i el personal que treballe
per a aquelles, es negaren a col·laborar amb el Síndic de Greuges, es farà constar en les resolucions que
posen fi al procediment, com també en els informes anuals, especials i extraordinaris que emeta el Síndic de
Greuges, i en aquest cas s'indicarà també la identitat de les persones responsables. (...)

RESOLUCIÓ
Davant del que hem exposat i conformement al que estableix l'article art. 33 de la Llei 2/2021, de 26 de
març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, es resol:
PRIMER: RECOMANAR a l'Ajuntament de Cullera el compliment de la seua obligació de resoldre, donant
resposta expressa, dictada per òrgan competent, motivada, congruent i susceptible de recurs a la sol·licitud
de 24/05/2021.
SEGON: RECORDAR a l'Ajuntament de Cullera la seua obligació de posar a la disposició de la ciutadania
i les persones interessades la informació referida en l'art. 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'una banda, publicació de catàleg de
procediments i, d’una altra banda, posada en coneixement de la persona de la recepció de la seua sol·licitud
per l'òrgan competent, termini màxim per a la resolució i notificació i efectes del silenci administratiu).
TERCER: RECORDAR a l'Ajuntament de Cullera el seu deure de col·laboració amb el Síndic, derivat de
la Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
QUART: COMUNICAR a l'Ajuntament de Cullera, que haurà de traslladar el present acte a l'òrgan
l'actuació del qual s'ha investigat i al seu superior jeràrquic, a l'efecte que adopten les citades mesures amb
la finalitat de corregir o esmenar la situació. A través del seu superior jeràrquic, els òrgans citats estaran
obligats a respondre per escrit en un termini no superior a un mes des de la recepció del present acte. La
seua resposta haurà de manifestar, de manera inequívoca, el seu posicionament respecte dels
recordatoris i recomanacions efectuats:
- Si manifesta la seua acceptació, haurà de fer constar les mesures adoptades per al seu compliment efectiu
i donar-ne compte d'aquestes al Síndic.
- La no acceptació haurà de ser motivada.
CINQUÈ: Notificar la present resolució a la persona interessada. Publicar aquesta resolució en la pàgina
web del Síndic de Greuges.
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D'acord amb l'article 30.4 de la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges, les resolucions
adoptades sobre l'admissió o inadmissió a tràmit de les queixes presentades no són recurribles.

Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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