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Reclamació expedient núm. 1/2015
Resolució núm. 9
CONSELL DE TRANSPARENCIA ACCÉS A LA INFORMA CIÓ PÚBLICA I BON
GOVERN DE L A COMUNITAT VALENCIANA
COMISSIÓ EXECUTJVA
Srs.:
President: Ricardo García Macho
Vocals:
Sra. Emilia Bolinches
Sr. Carlos flores Juberías
Sra. ísabel Lifante Vicia!

Valencia, 31 ele maig ele 20 l 6
Reclamant:

alcalde president de I'Ajuntament de Xixona

ASSUMPTE

Resolució ele reclamació presentada a !'empara de l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2
d'aoril, de Transparencia, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
(LTBGPC), que resol la Comissió Executiva. del Consell de Transparencia, Accés a la
Infonnació Pública i Bon Govern (CTAIBG), segons el que estableix l'article 42.1 de la
LTBGPC.
:1lcalde
En resposta a les reclamacions presentades per
presiden! de I 'Ajuntament de Xixona per mitja de diversos escrits de 26 de marc¡; de 2015,
9 abril de 2015 i 20 de maig de 2015, davant de la clenegació cl'accés a determinada
informació pública gestionada per VAERSA, sent ponent el presiclent del Consell Ricardo
García Macho, s'adopta la següent
RESO LUCIÓ.
ANTECEDENTS
Prime,:

De la documentació que es troba en l'expedient s'estableix que l'alcalclia de
1' Ajuntament de Xixona va sol·licitar a la societat mercantil VAERSA accés a la informació
sobre dos qüestions:
- En primer lloc, escriptura de modificació del protocol societari per a la constitució de la
mercanti I Reciclados y Compostajes Piedra Negra, atorgacla en elata 24/07/2014.
Document legal núm. 2 (pagina 17) a que es refereixen els plecs ele conclicions
tecnicoeconomiques reguladors ele la subhasta pública per a l'alienació cl'accions
participacles de la societat Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA (DOCV núm. 7476,
de 2 de mar9)
- En segon lloc, informe sobre valoració ele les accions que se subhasten en !'anterior
procés, que va ser convoca! per mitja d'anunci inserit en el DOCV núm. 7476, de 2 de mar9
de 2015.

