Núm. de reg.
22/06/2022
CSV
****************
Validar en URL
https://seu.elsindic.com
Este document ha estat firmat electrònicament el 22/06/2022 a les 13:32
"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

Queixa

2200227

Promoguda
(...)
per
Matèria

Transparència

Assumpte

Sol·licitud d'informació pública
presentada amb data 8/7/2021
sobre els expedients 2021-E-RE1755 i 2021-E-RE-1756.

Actuació

Resolució de tancament

RESOLUCIÓ DE TANCAMENT
En relació amb la queixa de referència, promoguda amb data 19/01/2022 pel Sr. (...) en respecte a la
sol·licitud d'informació pública presentada amb data 8/7/2021 sobre els expedients 2021-E-RE-1755 i 2021E-RE-1756, i en resposta a l'escrit d'al·legacions presentat amb data 2/5/2022, tanquem l’expedient, d’acord
amb el que hi ha disposat en l'article 33.1 de la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana, ja que el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana, mitjançant escrit que
va tenir entrada en aquesta institució amb data 23/3/2022, ha informat que ha estimat la reclamació
presentada respecte sobre la sol·licitud d'informació formulada amb data 8/7/2021.
No obstant això, l'Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell no ha contestat a la nostra Resolució de
consideracions emesa amb data 14/3/2022, per la qual cosa considerem que no ha sigut acceptada. L'autor
de la queixa, en el seu escrit d'al·legacions presentat amb data 2/5/2022, ens indica que l’Ajuntament
encara no li ha facilitat la informació pública sol·licitada.
Arribats a aquest punt es fa evident que des de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell no s'han realitzat
les actuacions necessàries per a atendre les recomanacions del Síndic contingudes en la Resolució de
consideracions de 14/03/2022. Aquest comportament ha impedit assolir, de manera efectiva, la satisfacció
dels drets reclamats per la persona promotora de la queixa.
La Llei 2/2021, de 26 de març, que regula les facultats específiques de la institució del Síndic de Greuges,
ens permet fer públic l'incompliment de les nostres recomanacions. D'aquesta manera tota la ciutadania,
inclosos els membres del parlament valencià, podrà conéixer la desatenció de les actuacions proposades
pel Síndic en aquest procediment. En conseqüència, publiquem en elsindic.com/actuacions les resolucions
de consideracions i de tancament de les queixes tramitades per aquesta institució.
En atenció al que hem exposat, ACORDEM EL TANCAMENT DEL PRESENT EXPEDIENT DE QUEIXA i la
notificació d’aquesta resolució a totes les parts.

Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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