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l'Administració.

RESOLUCIÓ DE CONSIDERACIONS A L’ADMINISTRACIÓ
1. Antecedents
1.1. El 19/1/2022, el (...), presentà un escrit de queixa en què manifesta aquests fets i efectua les
consideracions següents:
“El passat mes de Juliol en la data del 8/7/2021 vaig sol·licitar per Seu electrònica informació amb
caràcter públic a l’administració Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell. Els expedients són 2021E-(...) i 2021-E-(...), en la data actual no he rebut cap resposta per part d’aquesta administració.
Transcorregut el termini legal de 30 dies vaig sol·licitar empar al Consell de transparencia per tal
de garantir els meus drets.
Es varen realitzar sendes sol·licituds amb referència GVRTE (...) i GVRTE/(...). Ha transcorregut el
termini legal de 30 dies i encara no he rebut cap resposta per part de les administracions, sol·licite
ampar al sindic de Greuges i per aquesta via sé m'informe de l'estat actual de la meua sol·licitud i
en quina data rebre resposta formal per part d’aquest consell i de l'esmentat Ajuntament del Poble
Nou de Benitatxell”. [sic]

1.2. El 24/1/2022, una vegada admesa la queixa a tràmit, es requereix a l'Ajuntament del Poble Nou de
Benitatxell i al Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana la remissió a aquesta institució, en el
termini d'un mes, d'un detall de les mesures adoptades per a permetre l'accés a la informació pública
sol·licitada per l'autor de la queixa amb data 8/7/2021.
1.3. No consta que l'Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell haja contestat a aquesta institució ni tampoc
que haja sol·licitat l'ampliació d'aquest termini en un mes, a l'empara del que es disposa en l'article 31.2 de
la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
1.4. L’1/2/2022 es registra l’informe remés pel Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana, en
què, en essència, exposa el següent:
“(…) el autor de la queja presentó una reclamación el 14 de agosto de 2021 por vía telemática ante el Consejo
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, con número
de registro GVRTE/(...). En ella se reclamaba contra la falta de respuesta del Ayuntamiento de El Poble Nou de
Benitatxell a dos solicitudes de información pública presentadas el 8 de julio de 2021, en las que se pedía la
siguiente información:
- Copia de la notificación y justificante del envío de la providencia de la alcaldía de 15 de noviembre de 2019
alegando causa de nulidad del convenio con la fundación Guifi.net.
- Copia y justificante del envío de notificación, indicando plazo y protocolo a seguir para retirar los equipos
informáticos instados en el pozo de agua de la Cumbre del Sol después de aprobar en el pleno extraordinario
del 27 de diciembre de 2019 la nulidad del convenio firmado con la Fundación Guifi.net.
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- Copia de las facturas emitidas por las empresas (...) S.L y (...) S.L al Ayuntamiento de El Poble Nou de
Benitatxell en el periodo 2011- 2021 o en su defecto certificado de la ausencia de ningún tipo de cargo por
parte de las mencionadas mercantiles.
(…) en la tramitación del expediente no ha sido posible cumplir el plazo oportuno debido, por una parte, a las
carencias estructurales de este órgano, y por otra a las circunstancias excepcionales que se están viviendo
actualmente. La Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, en cuanto le resulte posible, procederá a la resolución de la reclamación presentada por el autor de
la queja, siguiendo el orden de fecha de entrada de los asuntos que esperan ser resueltos por el Consejo (…)”.

1.5. L’1/2/2022 el Síndic remet l’informe del Consell de Transparència a la persona interessada perquè hi
presente al·legacions en el termini de deu dies hàbils.
1.6. El 7/2/2022 la persona interessada hi presenta al·legacions en què, en essència, exposa el següent:
“(...) Res més lluny de la meua intenció que intentar carregar de feina a les administracions de manera
innecessària. Indicar tanmateix, que la meua sol·licitud d’informació a l'Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell
hages pogut rebre l'oportuna resposta, si l’esmentat Ajuntament hagués cursat resposta a la petició directament
a la meua persona i no al Consell.
Convindrà amb mi, que l’argument esgrimit per no facilitar-me la informació sol·licitada, fos el que fos, hagués
pogut notificar-me'l directament. Queda patent que per tal de comunicar-me amb l’Ajuntament no és necessari
ningun intermediari, i que en aparença l’únic que es pretén és aconseguir que desistisca de la meua petició
dilatant de manera absolutament innecessària els terminis.
Finalment, sol·licitar novament de la seua figura, actue amb rigor i diligencia en favor de la meua petició i
realitze les gestions oportunes per tal de defensar els meus drets i fer complir la llei”.

2. Consideracions a l’Administració
L'article 20.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i l'article 17.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableixen el termini d'un mes per a resoldre les
sol·licituds d'informació presentades pels ciutadans.
És molt important respectar aquest termini, ja que, en cas contrari, la informació pública sol·licitada pot
perdre interés o utilitat. No cap, per tant, retardar la contestació i permetre el pas de diversos mesos sense
respondre res al sol·licitant d'informació.
La citada Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana, ha determinat els eixos sobre els quals bascula una “nova política”: els de la transparència
informativa i la participació proactiva de la ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques
públiques.
En l'exposició de motius queda molt clara la voluntat del legislador valencià reflectida en les expressions
següents:
“(…) la societat com a coproductora de coneixement i de polítiques públiques (…) la ciutadania com a subjecte
de l'acció pública, i no sols el Govern i les seues administracions (…)”.

L'article 11 de la referida Llei 2/2015 disposa que “qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en
representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública,
mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que aquelles previstes en la llei. Per a l'exercici d'aquest
dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei”.
I tot això, sense perjudici de respectar també els límits legals al dret d'accés que estan previstos en totes
dues lleis. És a dir, si l'Administració considera que existeix alguna limitació legal del dret d'accés que
resulta d'aplicació, ha de dictar i notificar dins d'aquest termini d'un mes una resolució motivada i explicar les
raons que impedeixen l'accés a la informació pública sol·licitada (art. 20.2 de la Llei 19/2013 i 17.4 de la Llei
2/2015).
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En el cas que ens ocupa no consta que l'Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell, en contestació a les dues
sol·licituds d'informació pública presentades amb data 8/7/2021, haja dictat i notificat a l'autor de la queixa la
corresponent resolució motivada, de manera que s’ha incomplit el termini legal màxim d'un mes.
D'altra banda, no consta tampoc que el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana haja dictat i
notificat la corresponent resolució motivada en contestació a la reclamació presentada amb data 14/8/2021,
i s’ha incomplit el termini legal màxim de 3 mesos (article 24.4 de la citada Llei 19/2013 i article 24.2 de la
Llei 2/2015).
Si bé és cert que el Consell de Transparència ha indicat en el seu informe que “en la tramitación del
expediente no ha sido posible cumplir el plazo oportuno debido, por una parte, a las carencias estructurales
de este órgano, y por otra a las circunstancias excepcionales que se están viviendo actualmente”, no és
menys cert que l'autor de la queixa no té cap culpa o responsabilitat en aquesta falta de mitjans personals i
materials.
3. Resolució
A l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell
Primer. RECOMANEM que es dicte i es notifique la corresponent resolució motivada com a contestació a
les dues sol·licituds d’informació pública presentades amb data 8/7/2021 sobre los expedientes 2021-E-RE(...) i 2021-E-RE-(...).
Segon. RECORDEM EL DEURE LEGAL de contestar motivadament les sol·licituds d’accés a la informació
pública en el termini màxim d’un mes.
Al Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana
Tercer. RECOMANEM que es dicte i es notifique la corresponent resolució motivada en contestació a la
reclamació presentada amb data 14/8/2021.
Quart. RECORDEM EL DEURE LEGAL de contestar motivadament les reclamacions sobre accés a la
informació pública en el termini màxim de tres mesos.
Cinqué. L'Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell i el Consell de Transparència de la Comunitat
Valenciana estan 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
de les recomanacions o suggeriments continguts en la present resolució. Així:
- Si manifesta la seua acceptació, haurà de fer constar les mesures adoptades per al seu compliment. Si el
termini per a complir-les resultara superior, la resposta haurà de justificar aquesta circumstància i incloure el
termini concret compromés per a això.
- La no acceptació haurà de ser motivada.
Sisé. La present resolució serà notificada a l'Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell, al Consell de
Transparència de la Comunitat Valenciana i a l'autor de la queixa.
Seté. Publicar aquesta resolució en la pàgina web del Síndic de Greuges.

Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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