CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA

MEMÒRIA ANUAL 2017 DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA,
ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON
GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA

ÍNDEX
1. QÜESTIONS PRÈVIES………………………………………………….....3
2. INFORMACIÓ GENÈRICA SOBRE EL CONSELL DE
TRANSPARÈNCIA…………………………………………………………....3
2.1. ESTRUCTURA I FUNCIONS DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA………......3
2.2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ SUBJECTIU……....…………………………………….......5

3. JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA……………………6
4. SITUACIÓ ACTUAL DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA……......6
5. SITUACIÓ ACTUAL DE L'OFICINA DE SUPORT AL CONSELL DE
TRANSPARÈNCIA………………………………………………......……......7
6. ACTIVITAT REALITZADA..……….………………………………...…...7
6.1. REUNIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA…………………………………...…8
6.2. ELABORACIÓ D'INFORMES…………………………...……………………….....9
6.2.1. INFORMES EN RESPOSTA A CONSULTES PLANTEJADES………....…....9
6.2.2. INFORMES DE PROJECTES NORMATIUS………………………..…....….10
6.3. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS…………………………..……………....…..10
6.4. ACORDS………..……………………………………………………………....…...22
6.5. RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS……… ………….….....……22
6.6. RELACIONS AMB EL CONSELL ESTATAL DE TRANSPARÈNCIA I ALTRES
ÒRGANS………………………………………………………………….....…...22
6.7. AVALUACIÓ DEL GRAU D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LA
LLEI………………………………………………………………………………...……23

2 / 28

CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA

1. QÜESTIONS PRÈVIES
Encara que la Llei 2/2015 va entrar en vigor a l'abril del 2015, el Ple de les Corts va aprovar,
en la sessió de 26 de novembre de 2015, la Resolució 81/IX, sobre l'elecció del president i
dels tres vocals del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
(d'ara endavant Consell de Transparència), i la Comissió Executiva del Consell no es va
poder constituir fins al 22 de desembre de 2015, després de la publicació en el DOCV, de 21
de desembre de 2015, de l'Acord del Consell, de 18 de desembre, pel qual es nomenaven el
president del Consell i els membres de la Comissió Executiva.
D'altra banda, la Llei preveia inicialment que la Comissió Executiva del Consell estaria
constituïda per un president i tres vocals: no obstant això, la Llei 2/2016, de 4 de març, de la
Generalitat, de modificació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, publicada en el DOCV de 7 de
març de 2016, va donar nova redacció a l'article 41 de la Llei, relatiu a l'elecció dels
integrants del Consell, i estableix que la Comissió Executiva estaria constituïda per un
nombre de membres igual al nombre de grups parlamentaris amb representació en Les Corts.
Per això, i atés que actualment el nombre de grups parlamentaris amb representació en Les
Corts és de cinc, el Ple de Les Corts va elegir el 10 de març de 2016 el cinqué vocal de la
Comissió Executiva del Consell, i el Consell el va nomenar mitjançant Acord de 13 de maig
de 2016, publicat en el DOCV, de 17 de maig de 2016.
Finalment, cal fer esment de la publicació en el DOGV núm. 8118, d’01.09.2017 del Decret
105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a
la Informació Pública i Bon Govern (d'ara endavant, Decret 105/2017, de 28 de juliol, del
Consell).

2. INFORMACIÓ
TRANSPARÈNCIA
2.1.
ESTRUCTURA
TRANSPARÈNCIA

GENÈRICA
I

SOBRE

FUNCIONS

EL
DEL

CONSELL

DE

CONSELL

DE

Tant l'article 40 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, com l'article 79 del Decret 105/2017, de 28 de
juliol, del Consell, que desplega aquesta llei, estableixen l'estructura del Consell de
Transparència en la manera següent:
a) Una comissió executiva, el president de la qual ho serà del Consell.
b) Una comissió consultiva, la qual està pendent de constitució.
En els apartats segons dels preceptes citats, es regula l'Oficina de Suport al Consell de
Transparència com una unitat administrativa amb rang de servei del departament del Consell
competent en matèria de transparència, actualment de la Conselleria de Transparència,
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Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, que presta suport administratiu al Consell.
En relació amb les funcions del Consell de Transparència, l'article 42 de la Llei 2/2015, de 2
d'abril, estableix aquestes. Concretament, en l’apartat primer s'al·ludeix a les funcions
encomanades a la Comissió Executiva, que són les següents:
a) Resoldre les reclamacions contra les resolucions en matèria d'accés a la informació
pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Requerir, a iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia o reclamació, l'esmena
d'incompliments de les obligacions recollides en aquesta llei.
c) Adoptar criteris d'interpretació uniforme de les obligacions contingudes en aquesta llei.
d) Resoldre les consultes que en matèria de transparència o accés a la informació pública li
plantegen les administracions públiques i altres entitats subjectes a aquesta llei.
i) Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en aquesta llei.
f) Respondre a les consultes que, amb caràcter facultatiu, li plantegen els òrgans encarregats
de tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a la informació.
g) Instar la incoació d'expedients disciplinaris o sancionadors d'acord amb les previsions del
títol III.
h) Aprovar recomanacions per al millor compliment de les obligacions contingudes en
aquesta llei.
i) Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
j) Promoure l'elaboració de recomanacions, directrius i normes de desenvolupament de bones
pràctiques en la matèria.
k) Avaluar el grau d'aplicació i compliment d'aquesta llei.
l) Col·laborar, en aquestes matèries, amb òrgans de naturalesa anàloga estatals o autonòmics.
m) Aprovar i remetre, en el primer trimestre de cada any, a les Corts Valencianes i al Consell,
una memòria específica sobre la seua activitat durant l'any anterior relativa a garantir els drets
en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta memòria
comprendrà les reclamacions i consultes tramitades, així com les recomanacions o
requeriments que el Consell haja estimat oportú realitzar en aquesta matèria.
n) Informar preceptivament els projectes normatius de la Generalitat en matèria de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per part seua, el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, desplega les funcions de la
Comissió Executiva que ja hem exposat en el paràgraf precedent i introdueix algunes més
que passem a detallar a continuació:
- L'article 59 relatiu a la publicitat de les resolucions del Consell de Transparència, estableix
que aquest òrgan publicarà informació estadística relativa a les resolucions complides per
l'Administració, incomplides i impugnades davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
- L'article 82 relatiu a les funcions de la Comissió Executiva, en el seu apartat i) preveu el
règim jurídic de les consultes que en matèria de transparència o accés a la informació pública
li plantegen els òrgans encarregats de tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a la
informació. De l’esmentat règim destaquem la previsió del termini màxim per a la resolució
de la consulta i la seua notificació, i aquest s’estableix en deu dies hàbils quan s'inserisca en
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la tramitació d'una sol·licitud d'accés, i en quinze dies hàbils en la resta de consultes, a
comptar des de la recepció.
- Així mateix, l'apartat m) de l'esmentat article obliga la Comissió Executiva a elaborar les
normes internes d'organització i funcionament, així com les directrius i instruccions
necessàries per a la bona marxa del servei.
Finalment, l'article 8 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de comptes oberts per a la Generalitat
Valenciana, relatiu a les garanties, estableix com a funció del Consell de Transparència vetlar
pel compliment de les obligacions recollides en aquesta llei, mitjançant el desenvolupament
de les funcions establides en l'article 42 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

2.2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ SUBJECTIU
L'actuació del Consell de Transparència abasta els subjectes i les entitats compreses en
l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.
a) L'Administració de la Generalitat.
b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de la
Llei 1/2015 de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions:
b.1) Les entitats autònomes de la Generalitat.
b.2) Les entitats de dret públic de la Generalitat.
b.3) Els consorcis adscrits a la Generalitat.
b.4) Les societats mercantils de la Generalitat.
b.5) Les fundacions del sector públic de la Generalitat.
c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, El Consell Valencià de
Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell
Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur,
en relació amb la seua activitat administrativa i pressupostària.
d) Les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del
seu sector públic vinculades o dependents.
i) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o
dependents.
f) Les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.
g) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats
esmentats en aquest article.
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2. A l'efecte del previst en aquesta llei, tindran la consideració d'administracions públiques:
l'Administració de la Generalitat i els seus organismes públics vinculats o dependents, les
entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana, les universitats
públiques valencianes i els consorcis constituïts íntegrament per administracions públiques
territorials.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA
Tal com estableixen l'article 42.1 m) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon
govern i participació ciutadana, així com l'article 82 k) del Decret 105/2017, de 28 de juliol,
del Consell, pel qual es desplega l’esmentada llei, la Comissió Executiva del Consell de
Transparència, té el deure presentar una memòria anual davant Les Corts i el Consell sobre la
seua activitat, així com sobre aquelles recomanacions i requeriments que considere necessari
realitzar.

4. SITUACIÓ ACTUAL DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA
En la memòria de l'any 2016 el Consell de Transparència va posar de manifest els problemes
als quals s'enfrontava a causa de com havien sigut engiponats en el títol IV de la Llei 2/2015
el seu estatus i funcionament. No és necessari tornar a repetir detalladament les dificultats a
les quals ens enfrontàvem i enfrontem, a causa d'un disseny inadequat en la llei del Consell
de Transparència. Aquestes dificultats segueixen presents amb l'agreujant que ha passat dos
anys i les qüestions transcendents (tals com la dependència orgànica, personalitat jurídica,
nombre de consellers i la seua dedicació, etc.) no han sigut abordades. No obstant això, ens
agradaria destacar alguns aspectes de la situació actual del Consell:

- Quant al pressupost, durant l'any 2017 el Consell va comptar amb una partida
pressupostària pròpia de 90.000 €.

- En l'article 80 i en l'annex I del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, en
matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, es fixen unes
assignacions econòmiques de 300 € per als vocals i 400 € per al president.
Cal destacar en aquest sentit que, a més de la mateixa assistència a les reunions, es
requereixen una preparació i estudi previs de cada informe o resolució. Això
converteix les assignacions en clarament insuficients, i atés que es troben regulades
en l'annex I del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, resulta difícil la seua
modificació.

- Segueix sense haver-se constituït la Comissió Consultiva del Consell de
Transparència, prevista en els articles 40 i 42.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i en els
articles 79, 85, 86 i 87 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.
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5. SITUACIÓ ACTUAL DE L'OFICINA DE SUPORT Al CONSELL DE
TRANSPARÈNCIA
El Consell de Transparència compta amb un servei d'Oficina de Suport al Consell de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, en compliment del que disposen
l'article 40 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i l'article 79 del Decret 105/2017, de 28 de juliol,
del Consell. En els seus inicis va ser dotat de tres funcionaris: una cap de servei, un cap de
secció i una auxiliar administrativa. No obstant això, a l'octubre del 2017 aquesta plantilla
s'ha vist reforçada, gràcies a l'interés i esforç de Presidència de la Generalitat, amb la creació
d'un lloc d'assessor jurídic del Consell de Transparència, però sens dubte continua sent
insuficient comparat amb altres òrgans amb competències afins tant de la nostra Comunitat
com d'altres comunitats autònomes. Això impedeix no poder complir la funció de vetlar pel
compliment de les obligacions de publicitat activa, així com no poder complir els terminis de
resolució de reclamacions.
Aquesta oficina es troba adscrita a la Direcció General de Transparència i Participació, de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la qual
desenvolupa, entre unes altres, les activitats següents:
 Assistència administrativa en els assumptes competència de la Comissió Executiva
(preparació d'antecedents, revisió del compliment de la publicitat activa, etc.).
 Tramitació d'al·legacions en el període d'audiència a les persones i entitats
interessades.
 Secretaria (amb veu i sense vot) de la Comissió Executiva, que recau en la cap del
servei des del mes d'abril del 2016.
 Manteniment del portal web del Consell de Transparència i de la xarxa social Twitter,
així com la seua actualització.
 Ordenació i custòdia de tots els assumptes de la competència de la Comissió
Executiva.
 Gestió de les despeses que origina el funcionament del Consell (caixa fixa).

6. ACTIVITAT REALITZADA
L'any 2017, s'ha procedit a l'obertura d'un total de 174 expedients. L'activitat s'ha dut a terme,
principalment, a través de l'emissió de noranta-quatre resolucions corresponents a expedients
oberts durant els anys 2016 i 2017.
Així mateix, s'han remés dotze expedients als òrgans competents per ser l'objecte de la
reclamació matèria aliena a les competències del Consell de Transparència. En relació amb
dos expedients, s'ha remés escrit al reclamant en què se li indica que l'objecte de la
reclamació és aliena a les competències del Consell i, finalment, hem d'assenyalar que
1’expedient s'ha arxivat a petició de la persona interessada.
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A més de l'exposat, part de l'activitat s'ha realitzat a través de l'elaboració de set informes, sis
dels quals ho han sigut en resposta a consultes realitzades en matèria de transparència i un va
ser emés com a conseqüència de la tramitació d'un projecte normatiu.
Al llarg del dit any, en la resolució d'informes, reclamacions i en la mateixa elaboració dels
continguts de la pàgina web, aquest Consell ha tingut ocasió de crear, consolidar i fonamentar
els criteris bàsics de funcionament de l'òrgan i d'interpretació de la normativa aplicable.
A continuació, vam mostrar un quadre general comparatiu de l'activitat duta a terme en els
anys 2016 i 2017, així com un diagrama de barres:
ANY 2016

ANY 2017

NRE. EXPEDIENTS REBUTS

118

174

NRE. INFORMES

8

7

NRE. RESOLUCIONS

25

94

NRE. EXPEDIENTS REMESOS A L'ÒRGAN 6
COMPETENT

12

UNS ALTRES: ESCRIT AL RECLAMANT,
ARXIU, ETC.

3

14

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Any 2016
Any 2017

6.1. REUNIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Durant l'any 2017, la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern ha mantingut un total de setze reunions, i les dates de
celebració són les següents:
- 19 de gener de 2017
- 9 de febrer de 2017
- 23 de febrer de 2017
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- 10 de març de 2017
- 30 de març de 2017
- 20 d'abril de 2017
- 11 de maig de 2017
- 29 de maig de 2017
- 15 de juny de 2017
- 29 de juny de 2017
- 20 de juliol de 2017
- 21 de setembre de 2017
- 11 d'octubre de 2017
- 2 de novembre de 2017
- 22 de novembre de 2017
- 21 de desembre de 2017

6.2 ELABORACIÓ D'INFORMES
En 2017, la Comissió Executiva del Consell de Transparència ha elaborat un total de set
informes, dels quals sis van ser en resposta a consultes realitzades en matèria de
transparència plantejades per les administracions públiques valencianes i altres entitats
subjectes a la llei (en compliment de la funció encomanada per l'art. 42.1.d) de la Llei de
transparència) i un va ser informe de projectes normatius de la Generalitat en matèria de
transparència, accés a la informació i bon govern (en compliment de l'article 42.1.n) de la
Llei de transparència).

6.2.1. INFORMES EN RESPOSTA A CONSULTES PLANTEJADES
(competència de l'art. 42.1.d) de la Llei de transparència):
-Informe 1-2017: informe emés en resposta a la consulta formulada per la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, sobre la publicitat del nom de les
entitats financeres i el seu posicionament sobre desnonaments i proposta de moratòria
acordada en la mesa per a la prevenció dels desnonaments.
-Informe 2-2017: informe emés en resposta a la consulta formulada per l'Ajuntament de
Callosa de Segura, sobre la legalitat de les clàusules d'un acord de col·laboració.
-Informe 3-2017: informe emés en resposta a la consulta formulada per l'Ajuntament de
Moncofa relatiu al nivell d'accés a la informació en relació amb documentació (projecte
edificació, certificat final d'obra) que forme part d'un expedient públic que hi haja sigut
elaborat per tercers aliens.
-Informe 4-2017: informe emés en resposta a la consulta formulada per la Conselleria de
Transparència relatiu a l'article 27.2 del Projecte de Decret del Consell pel qual es desplega la
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de transparència, bon govern i
participació ciutadana.
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-Informe 5-2017: informe emés en resposta a la consulta formulada per l'Ajuntament de
Dénia, sobre la condició d’interessats en un expedient administratiu.
-Informe 6-2017: informe emés en resposta a la consulta formulada per la Diputació de
València, sobre el concepte d'alt càrrec en l'àmbit local i sobre el criteri aplicable en matèria
de publicació de resolucions de compatibilitat.

6.2.2. INFORMES DE PROJECTES NORMATIUS (competència de l'art.
42.1.n) de la Llei de transparència):
-Informe 1-2017: informe preceptiu sobre l'avantprojecte de llei, de la Generalitat, regulador
de l'activitat de lobby en l'àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

6.3 RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS
En l'exercici de les competències atorgades per l'article 42.1 a) i b) de la Llei 2/2015, de 2
d'abril, hem resolt durant el passat any un total de noranta-quatre reclamacions que es troben
publicades en la web del Consell de Transparència, a més de les remeses a altres òrgans
competents i les arxivades.
A continuació, es mostren algunes dades i estadístiques de les resolucions adoptades:

- SEGONS EL SENTIT DE LES RESOLUCIONS

ESTIMADES ESTIMADES
PARCIALMENT

DESESTI DESISTIDES PÈRDUA
MADES
DE
L'OBJEC
TE

INADMESES

TOTAL

ANY 2017 38

12

11

--

13

20

94

%

12,77

11,70

0

13,83

21,28

100

40,42

- SEGONS ELS ORGANISMES CONTRA ELS
RECLAMA:

QUALS ES

Del total de reclamacions rebudes, un 60,64% han sigut interposades contra administracions
locals de la Comunitat Valenciana (el 59,57% contra ajuntaments i l’1,07% davant de
diputacions). Un 26,59% corresponen a reclamacions dirigides als diferents departaments del
Consell de la Generalitat. El 12,77% restant han sigut interposades davant d'altres ens públics
subjectes a la Llei de transparència (entitats del sector públic instrumental de la Generalitat,
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institucions estatutàries de la Generalitat, universitats públiques valencianes, corporacions de
dret públic).

ORGANISMES RECLAMATS

NRE. RECLAMACIONS

AJUNTAMENTS

56

59,57

ASSOCIACIONS/ENTITATS

0

0

CONSELLERIA

25

26,59

CORPORACIÓ
PÚBLIC

DE

DRET 3

%

3,19

CORTS

0

0

DIPUTACIONS

1

1,07

PÚBLIC 8

8,51

UNIVERSITATS

1

1,07

TOTAL

94

100

SECTOR
INSTRUMENTAL

- SEGONS ELS RECLAMANTS:
Pel que fa als reclamants, un 84,04% de les reclamacions han sigut interposades per persones
físiques, i correspon el 15,96% restant a persones jurídiques o col·lectius (associacions,
societats mercantils, grups polítics municipals, sindicats…).

TIPUS DE PERSONES

NRE. RECLAMACIONS

%

PERSONES FÍSIQUES

79

84,04

PERSONES JURÍDIQUES

15

15,96

TOTAL

94

100

PERSONES
GÈNERE

FÍSIQUES

PER NRE. RECLAMACIONS

%

DONES

34

43,04

HOMES

45

56,96

TOTAL

79

100
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PERSONES JURÍDIQUES

NRE. RECLAMACIONS

%

AJUNTAMENTS

0

0

ASSOCIACIONS/ENTITATS

5

33,33

EMPRESES

1

6,67

FUNDACIONS

1

6,67

GRUPS/PARTITS POLÍTICS

6

40

SINDICATS

2

13,33

TOTAL

15

100

- SEGONS EL TIPUS DE RECLAMANT I EL SENTIT DE LA
RESOLUCIÓ:
ESTI
MADES

ESTIMADES DESESTI DESISTIDES FINALIZACIÓ
INADMESES
PARCIAL
MADES
PÈRDUA
DE
MENT
L'OBJECTE

TOTAL %

AJUNTAMENTS

--

--

--

--

--

0

0

ASSOCIACIONS/EN 1
TITATS

1

1

--

2

--

5

5,32

EMPRESES

--

--

1

--

--

--

1

1,06

FUNDACIONS

--

--

--

--

--

1

1

1,06

GRUPS/PARTITS
POLÍTICS

3

2

1

--

--

--

6

6,38

PERSONES
FÍSIQUES

34

8

7

11

19

79

84,05

SINDICATS

--

1

1

--

--

--

2

2,13

TOTAL (%)

38

12

11

0

13

20

94

100

%

40,42

12,76

11,71

0

13,83

21,28

100
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- SEGONS EL TIPUS D'ORGANISME CONTRA EL QUAL ES
RECLAMA I EL SENTIT DE LA RESOLUCIÓ:

AJUNTAMENTS

ESTIMA ESTIMADES DESESTI DESISTIDES FINALITZACIÓ INADMESES
DES
PARCIAL
MADES
PÈRDUA
DE
MENT
L'OBJECTE

TOTAL

24

%

8

5

--

8

11

56

59,57

ASSOCIACIONS/EN -TITATS

--

--

--

--

--

0

0

CONSELLERIA

8

2

5

--

4

6

25

26,60

DE 1

1

--

--

--

1

3

3,20

CORTS

--

--

--

--

--

--

0

0

DIPUTACIONS

1

--

--

--

--

--

1

1,06

SECTOR PÚBLIC 3
INSTRUMENTAL

1

1

--

1

2

8

8,51

UNIVERSITATS

1

--

--

--

--

--

1

1,06

TOTAL

38

12

11

0

13

20

94

100

%

40,42

12,76

11,71

0

13,83

21,28

100

CORPORACIÓ
DRET PÚBLIC

A continuació, es detallen les resolucions adoptades durant 2017:
-Resolució núm. 1, de 19 de gener de 2017 (expedient núm. 32/2016) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d'informació sobre subvencions concedides a l'Associació Comarcal
d'Ajuda al Drogodependent d’Oriola.
- Resolució núm. 2, de 19 de gener de 2017 (expedient núm. 42/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud d'informació sobre activitat, llicència o permisos relatius a un
aparcament a la platja de Gandia.
- Resolució núm.3, de 19 de gener de 2017 (expedient núm. 48/2016) per la qual s'estima
parcialment una reclamació de sol·licitud de documents del procés selectiu de borsa de
treball auxiliar administratiu Ajuntament d'Algorfa.
- Resolució núm. 4, de 19 de gener de 2017 (expedient núm. 73/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud d’informació referent a les tasques d'edició i publicacions de
l'Ajuntament de Vila-real.
- Resolució núm. 5, de 19 de gener de 2017 (expedient núm. 60/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud d'informació referent a les tasques d'edició i publicacions de la
Diputació de València.
- Resolució núm. 6, de 9 de febrer de 2017 (expedient núm. 15/2016) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d’informació de regidor sobre còpies de factures, comunicats
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d'inspectors sanitaris i productes de fumigacions (Ajuntament Pilar de la Horadada).
- Resolució núm. 7, de 9 de febrer de 2017 (expedient núm. 36/2016) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud de documentació d’un regidor sobre la compra d'aigua a la
Cooperativa El Plantío-La Canyada (Ajuntament de San Antonio de Benagéber).
- Resolució núm. 8, de 9 de febrer de 2017 (expedient núm. 69/2016) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d'informació referent a les tasques d'edició i publicacions de
l'Ajuntament de Castelló.
- Resolució núm. 9, de 23 de febrer de 2017 (expedient núm. 65/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud d'accés als llibres d'actes dels plens de l'Ajuntament d'Aielo de
Malferit.
- Resolució núm. 10, de 23 de febrer de 2017 (expedient núm. 27/2016) per la qual s'inadmet
una reclamació de sol·licitud de paralització de procediment de venda del crèdit de l'Institut
Valencià de Finances davant la Fundació Elx Club de Futbol.
- Resolució núm. 11, de 23 de febrer de 2017 (expedient núm. 13/2016) per la qual s'inadmet
i desestima, parcialment, una reclamació de sol·licitud de compliment de legalitat urbanística
respecte a una parcel·la d'Alacant.
- Resolució núm. 12, de 23 de febrer de 2017 (expedient núm. 49/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud de còpia del contracte de concessió de la gestió del servei
públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram municipal de l'Ajuntament d'Aielo de
Malferit.
- Resolució núm.13, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 57/2016) per la qual s'inadmet
una reclamació de sol·licitud de regidor de còpia de la llista d'objeccions del secretari
interventor municipal durant l'any 2014 (Ajuntament Benferri).
- Resolució núm. 14, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 95/2016) per la qual es
desestima una reclamació de queixa de falta de publicació en la web de l'Ajuntament de
Xixona de les actes dels acords adoptats.
- Resolució núm. 15, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 96/2016) per la qual s'inadmet
una reclamació de sol·licitud d'actuacions de neteja, desinfecció i desratització d'una zona del
municipi de Xixona.
- Resolució núm. 16, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 97/2016) per la qual s'inadmet
una reclamació de sol·licitud d'actuacions de neteja, desinfecció i desratització d'una zona del
municipi de Xixona.
- Resolució núm. 17, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 112/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud de grup polític municipal de còpia de la recopilació diària de
premsa confeccionada pel Departament Municipal de Comunicació (Ajuntament d'Alaquàs).
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- Resolució núm. 18, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 28/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud d'accés a expedient en el qual es regula la col·laboració amb
l'empresa L'Alfàs Intelligence & Innovation (Ajuntament de l’Alfàs del Pi).
- Resolució núm. 19, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 26/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud de còpia d'informes realitzats per l’interventor delegat de la
Conselleria de Medi Ambient sobre el funcionament de la caixa fixa de la Conselleria.
- Resolució núm. 20, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 39/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud dels informes considerats per la Conselleria per a adoptar
resolució sobre custòdia de menor (Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).
- Resolució núm. 21, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 29/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud de còpia d'informes realitzats per l’interventor delegat de la
Conselleria de Medi Ambient sobre el funcionament de la caixa fixa de la Conselleria.
- Resolució núm. 22, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 75/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud de còpies de documents d'expedients sobre el poliesportiu
municipal i la construcció de pistes de pàdel (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 23, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 10/2015) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud de còpia d'expedient d'infracció urbanística relatiu a l'estació
d'autobusos de Benidorm l'any 2007.
- Resolució núm. 24, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 12/2016) per la qual es
desestima una reclamació de sol·licitud de còpia d'expedient de concessió d'autorització
d'instal·lació de saló de jocs en favor d'empresa de recreatius.
- Resolució núm. 25, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 34/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud d’informació referent a les tasques d'edició i publicacions de
l'Ajuntament de València.
- Resolució núm. 26, de 10 de març de 2017 (expedient núm. 72/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud de regidor d’informació relativa a factures, objeccions de
l'interventor municipal, contractes laborals i contractació de personal interí (Ajuntament de
l'Aldaia).
- Resolució núm. 27, de 30 de març de 2017 (expedient núm. 59/2016) per la qual s'inadmet i
desestima, parcialment, la reclamació de sol·licitud de revisió d'expedient sobre augment de
renda i canvi de règim d'habitatge de titularitat pública (EIGE).
- Resolució núm. 28, de 30 de març de 2017 (expedient núm. 89/2016) per la qual s'inadmet
la reclamació de sol·licitud d’informació sobre actuacions d'enderrocament i construcció al
poliesportiu municipal de Xixona.
- Resolució núm. 29, de 30 de març de 2017 (expedient núm. 88/2016) per la qual s'inadmet
la reclamació de sol·licitud de les raons de denegació de visualització d'expedients de
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modificació de crèdits de l'Ajuntament de Xixona.
- Resolució núm. 30, de 30 de març de 2017 (expedient núm. 106/2016) per la qual s'estima
la reclamació de sol·licitud d'accés a resolucions de diferents convocatòries d'ajudes i
subvencions en matèria de cooperació internacional (Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació).
- Resolució núm. 31, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 100/2016) per la qual s'estima
parcialment la reclamació de sol·licitud de còpies de pactes i acords col·lectius en vigor sobre
condicions laborals de la Policia Local de Dénia.
- Resolució núm. 32, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 107/2016) per la qual s'estima
parcialment la reclamació de sol·licitud d’informació sobre pagament de sancions per la
contaminació acústica causada pel festival Arenal Sound (Ajuntament de Borriana).
- Resolució núm. 33, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 30/2016) per la qual s'estima la
reclamació de sol·licitud de documentació sobre actes, congressos i reunions públics
celebrats en 2009 al Centre de Tecnologies Netes del Parc Tecnològic de Paterna (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 34, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 71/2016) per la qual s'inadmet la
reclamació de queixa per procediment d’adjudicació de places vacants d'agents
mediambientals a la Comunitat Valenciana (Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques).
- Resolució núm. 35, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 82/2016) per la qual s'inadmet la
reclamació de queixa per acomiadament disciplinari en l'empresa pública VAERSA.
- Resolució núm. 36, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 87/2016) per la qual es declara la
finalització de la reclamació per pèrdua sobrevinguda d'objecte. La reclamació és sobre la
sol·licitud de còpies d'expedients sobre actuacions d'enderrocament i construcció al
poliesportiu municipal de Xixona.
- Resolució núm. 37, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 92/2016) per la qual s'estima
parcialment la reclamació de queixa sobre mesures sanitàries en relació amb la població de
gats de carrer.
- Resolució núm. 38, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 21/2016) per la qual s'estima la
reclamació de sol·licitud de còpia d'enregistraments de sessions del Ple ordinàries o
extraordinàries (Ajuntament de Caudete de las Fuentes).
- Resolució núm. 39, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 55/2016) per la qual s'estima
parcialment la reclamació de sol·licitud de còpies de comunicats de servei i informe
d'accident laboral de Policia Local (Ajuntament de València).
- Resolució núm. 40, de 20 d'abril de 2017 (expedient núm. 70/2016) per la qual s'inadmet la
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reclamació de sol·licitud d’incoació de procediment sancionador contra responsables de
presumptes actuacions irregulars (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució núm. 41, de 15 de juny de 2017 (expedient núm. 35/2016) per la qual s'estima la
reclamació de sol·licitud d’informació referent a les tasques d'edició i publicacions de la
Universitat Politècnica.
- Resolució núm. 42, de 15 de juny de 2017 (expedient núm. 99/2016) per la qual s'estima la
reclamació de sol·licitud d’informació sobre expedients diversos i còpies d'actes de sessions
(Ajuntament de Llíria).
- Resolució núm. 43, de 15 de juny de 2017 (expedient núm. 117/2016) per la qual s'inadmet
la reclamació de sol·licitud d'informació econòmica i pressupostària de les confraries de
pescadors de Gandia i València.
- Resolució núm. 44, de 15 de juny de 2017 (expedient núm. 31/2016) per la qual es
desestima la reclamació de sol·licitud d'informació sobre informe de l'advocacia de la
Generalitat al Tribunal de Comptes (Presidència de la Generalitat).
- Resolució núm. 45, de 15 de juny de 2017 (expedient núm. 104/2016) per la qual es declara
la finalització de la reclamació per pèrdua sobrevinguda d'objecte. La reclamació versa sobre
la sol·licitud de còpia d'estudi d’inundabilitat de tram del riu Veo a Borriana.
- Resolució núm. 46, de 29 de juny de 2017 (expedient núm. 51/2016) per la qual es declara
la finalització de la reclamació per pèrdua sobrevinguda d'objecte. La reclamació és sobre la
sol·licitud d'informació sobre abocament d'enderrocs (Ajuntament de Beniarbeig).
- Resolució núm. 47, de 29 de juny de 2017 (expedient núm. 62/2016) per la qual es declara
la finalització de la reclamació per pèrdua sobrevinguda d'objecte. La reclamació és sobre la
sol·licitud d’informació sobre l’estat de tramitació de recursos de reposició i alçada contra
providències de constrenyiment (Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic).
- Resolució núm. 48, de 29 de juny de 2017 (expedient núm. 66/2016) per la qual s'estima la
reclamació de sol·licitud d'accés a informació sobre identitat de denunciant de deficiències
d'escola d'estiu municipal (Ajuntament de Benicàssim).
- Resolució núm. 49, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 67/2016) per la qual s'estima la
reclamació de sol·licitud d'accés a diversos documents d'expedients municipals (Ajuntament
de Nàquera).
- Resolució núm. 50, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 83/2016) per la qual es declara
la finalització de la reclamació per pèrdua sobrevinguda d'objecte. La reclamació és sobre la
sol·licitud d’informació de costos relatius a la cavalcada dels Reis Mags del 2015
(Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 51, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 84/2016) per la qual s'inadmet
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una reclamació de sol·licitud d’informació sobre contracte d'estudi del nucli històric de
Xixona (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 52, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 85/2016) per la qual s'inadmet
una reclamació de sol·licitud d’informació sobre contracte de concessió del bar del
poliesportiu de Xixona (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 53, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 114/2016) per la qual s'estima
una reclamació de sol·licitud d'accés a auditoria externa a policia local de Teulada
(Ajuntament de Teulada).
- Resolució núm. 54, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 5/2017) per la qual es declara
la finalització de la reclamació per pèrdua sobrevinguda d'objecte. La reclamació tracta sobre
la sol·licitud d’informació sobre finançament de grups polítics municipals (Ajuntament de
València).
- Resolució núm. 55, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 8/2017) per la qual s'estima
parcialment la reclamació sobre la sol·licitud d'accés a diversos documents d'expedients
municipals (Ajuntament d'Algemesí).
- Resolució núm. 56, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 20/2017) per la qual s'inadmet
la reclamació sobre la sol·licitud d'informació sobre l’Ecoparc (Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 57, de 20 de juliol de 2017 (expedient núm. 27/2017) per la qual s'inadmet
la reclamació sobre la sol·licitud de rectificació pública de l'alcaldessa per unes
manifestacions fetes en el Ple municipal (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 58, de 21 de setembre de 2017 (expedient núm. 2/2017) per la qual es
desestima la sol·licitud d'accés a còpia de tots els documents de l'expedient administratiu de
la celebració de l'esdeveniment SOLIMED (Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).
- Resolució núm. 59, de 21 de setembre de 2017 (expedient núm. 33/2017) per la qual
s'estima una queixa per falta de publicitat activa del contingut dels acords del Consell
(Presidència de la Generalitat).
- Resolució núm. 60, de 21 de setembre de 2017 (expedient núm. 103/2016) per la qual
s'estima parcialment una sol·licitud d'accés a còpia de documents de l'expedient administratiu
relatiu al moll comercial del port de Benidorm (Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori).
- Resolució núm. 61, de 21 de setembre de 2017 (expedient núm. 108/2016) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte de la reclamació en una sol·licitud d’informació
sobre notícies aparegudes en la pàgina web de l'Ajuntament i/o en nota de premsa, relatives a
apartaments turístics il·legals (Ajuntament de València).
- Resolució núm. 62, de 21 de setembre de 2017 (expedient núm. 68/2016) per la qual
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s'estima una sol·licitud de còpia d'expedient administratiu de contractació d'assessor jurídic
municipal (Ajuntament de Riola).
- Resolució núm. 63, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 109/2016) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud d'informació sobre participació en una borsa de treball de pintor
(Gestió i Serveis de Paterna, S.L.U).
- Resolució núm. 64, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 86/2016) per la qual s'inadmet
una sol·licitud d'informació sobre el perfil i la trajectòria de membres de la corporació local
(Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 65, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 93/2016) per la qual s'inadmet
una petició d'informacions sobre adjudicació de contracte d'explotació de bar del poliesportiu
municipal (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 66, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 76/2016) per la qual s'inadmet
una petició de raons i fonaments per a negar una còpia de diferents projectes urbanístics
(Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 67, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 94/2016) per la qual s'inadmet
una sol·licitud de diverses dades sobre responsables de campanya d'esterilització de gats
(Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 68, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 77/2016) per la qual es
desestima una sol·licitud d'explicació sobre problemes de retards en pagaments a regidors
(Ajuntament d'Alaquàs).
- Resolució núm. 69, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 113/2016) per la qual es declara
la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia d'expedient de resolució
reguladora del règim de dies de descans en el transport públic de viatgers (Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori).
- Resolució núm. 70, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 4/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud d'informació sobre reunions entre
l'Administració i representants d'una empresa contractista de serveis (Agència Valenciana de
Turisme).
- Resolució núm. 71, d'11 d'octubre de 2017 (expedient núm. 64/2016) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud de diverses informacions sobre obres d'urbanització del Sector
UBZ-9 (Ajuntament de Monforte del Cid).
- Resolució núm. 72, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 53/2016) per la qual
s'estima una sol·licitud de documents de l’expedient convenis urbanístics i altres actuacions
del Pla general d'ordenació urbana sector APR-7 (Ajuntament de Benidorm).
- Resolució núm. 73, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 80/2016) per la qual
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s'estima parcialment una sol·licitud de còpia de contracte amb l’empresa gestora d’escoles
esportives municipals (Ajuntament San Antonio de Benagéber).
- Resolució núm. 74, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 102/2016) per la qual
s'estima una reclamació contra infracció de deures de publicitat activa en la pàgina web de la
corporació (Reial Séquia d'Escalona-Corporació de Dret Públic).
- Resolució núm. 75, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 98/2016) per la qual
s'estima parcialment una sol·licitud de diverses informacions sobre expedients de la Reial
Séquia d’Escalona (Reial Séquia d'Escalona-Corporació de Dret Públic).
- Resolució núm. 76, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 111/2016) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud d’informació referent a la tanca
de tancament de la zona pesquera del port de Borriana (Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori).
- Resolució núm. 77, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 1/2017) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'informació i còpia de
documents d'expedients de denúncies relacionades amb vedats de caça (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 78, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 6/2017) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'accés i còpia d'expedients
relatius a la celebració de la Fira de la Puríssima i els seus actes extraordinaris (Ajuntament
d'Elda).
- Resolució núm. 79, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 9/2017) per la qual s'estima
una sol·licitud de memòria del lloc de treball i currículum professional presentat per a optar
al lloc de director de gestió sanitària (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució núm. 80, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 11/2017) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia de l'informe del trànsit
que va donar viabilitat als accessos i les eixides de l'aparcament subterrani del nou Mercat
Central d'Elx (Ajuntament d'Elx).
- Resolució núm. 81, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 7/2017) per la qual s'estima
una sol·licitud d’informació econòmica al Patronat (Fundació Comunitat Valenciana del
Pacte per a l'Ocupació).
- Resolució núm. 82, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 15/2017) per la qual
s'inadmet una sol·licitud d’obertura expedients informatius i sancionadors per abocament de
restes de poda en terrenys sense autorització (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 83, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 21/2017) per la qual
s'inadmet una sol·licitud de diverses informacions sobre l'estudi de revitalització del nucli
històric de Xixona (Ajuntament de Xixona).
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- Resolució núm. 84, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 16/2017) per la qual
s'estima una sol·licitud de normes o instruccions internes de contractació de personal i
atribucions de directius en processos de contractació de personal (GESPA-Gestió i Serveis de
Paterna).
- Resolució núm. 85, de 2 de novembre de 2017 (expedient núm. 22/2017) per la qual
s'estima una sol·licitud de publicitar en la pàgina web municipal les actes dels plens,
comissions informatives i juntes de govern (Ajuntament de Benidorm).
- Resolució núm. 86, de 22 de novembre de 2017 (expedient núm. 118/2016) per la qual
s'estima una sol·licitud d’informació d’emissions sonores del festival Arenal Sound 2016
(Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques).
- Resolució núm. 87, de 22 de novembre de 2017 (expedient núm. 19/2017) per la qual es
desestima una sol·licitud d’informació sobre reorganització de la Policia Local de Dénia
(Ajuntament de Dénia).
- Resolució núm. 88, de 22 de novembre de 2017 (expedient núm. 25/2017) per la qual es
desestima una queixa per presumpta infracció de normativa sobre incompatibilitats (secretari
autonòmic de Comunicació i Comissionat d'RTVV).
- Resolució núm. 89, de 22 de novembre de 2017 (expedient núm. 14/2017) per la qual
s'estima parcialment una sol·licitud de memòria i informes previs sobre el nomenament de la
directora i subdirectora de l'Institut de Medicina Legal de València (Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques).
- Resolució núm. 90, de 22 de novembre de 2017 (expedient núm. 74/2016) per la qual
s'estima una sol·licitud de còpia conveni o contracte de vinculació veterinària municipal i
còpia de factures (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 91, de 22 de novembre de 2017 (expedient núm. 115/2016) per la qual
s'estima una sol·licitud de plec de prescripcions tècniques del contracte de treballs del pla de
recursos humans del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (Consorci Hospitalari
Provincial de Castelló).
- Resolució núm. 92, de 22 de novembre de 2017 (expedient núm. 63/2016) per la qual es
desestima una sol·licitud de diversa informació sobre expedient urbanístic municipal
(Ajuntament d'Alacant).
- Resolució núm. 93, de 22 de novembre de 2017 (expedient núm. 36/2017) per la qual
s'estima una petició d'informació sobre la destinació dels impostos pagats a l'Ajuntament de
Torís i els serveis exigibles (Ajuntament de Torís).
- Resolució núm. 94, de 21 de desembre de 2017 (expedient núm. 17/2016) per la qual es
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desestima una sol·licitud de còpies d'expedients complets dels procediments de licitació de
les residències de persones majors (Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).

6.4. ACORDS
En l'exercici de les competències atorgades per l'article 42.1 g) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril,
s'han adoptat durant el passat any dos acords per a instar la incoació d'un procediment
sancionador i requerir el compliment de la resolució dictada pel Consell:
- Acord núm. 1/2017, pel qual s'insta la incoació de procediment sancionador i es requereix
l'Ajuntament de Benidorm perquè complisca la Resolució 23/2017, del Consell.
- Acord núm. 2/2017, pel qual s'insta la incoació de procediment sancionador i es requereix
l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber perquè complisca la Resolució 7/2017, del
Consell.

6.5. RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS
Durant l'any 2017, s'han interposat dos recursos contenciosos administratius contra les
resolucions del Consell.
El primer d'aquests, interposat per l'Ajuntament d'Aielo de Malferit contra la resolució
12/2017, per la qual se li instava a lliurar al president d'una associació una còpia d'un
contracte signat entre l’Ajuntament i una societat mercantil.
El segon recurs es va interposar per aquest ajuntament contra la Resolució 9/2017, per la qual
se li instava a concedir al reclamant, persona física, l'accés als llibres d'actes dels plens
municipals entre els anys 1970 i 1995.
Ha sigut interposat en el 2018, per part de la persona tercera interessada, un recurs contenciós
administratiu contra una resolució emesa el passat any, la Resolució número 79/2017, relativa
a una sol·licitud de memòria del lloc de treball i currículum professional presentat per a optar
al lloc de director de gestió sanitària.

6.6. RELACIONS AMB EL CONSELL ESTATAL DE TRANSPARÈNCIA
I ALTRES ÒRGANS
El president del Consell de Transparència ha assistit a les següents reunions:
- Assistència, el dia 27 de juliol de 2017, a la presentació de l'Informe de Metodologia
d'Avaluació i Seguiment de la Transparència Activa (MESTA) i Regió de Múrcia, que va
tindre com a objectiu servir d'instrument d'avaluació de les obligacions en matèria de
transparència a organismes públics i entitats obligades a complir la llei. Organització: Consell
de la Transparència de la Regió de Múrcia i el Vicerectorat de Responsabilitat Social,
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Transparència i Igualtat de la Universitat de Múrcia. Lloc: Facultat de Dret de la Universitat
de Múrcia.
- Assistència, els dies 19 i 20 d'octubre de 2017, a les II Jornades Internacionals Reptes
Societat Transparent. Organització: Universitat de Múrcia, Consell de la Transparència de la
Regió de Múrcia i el Cercle d'Economia. Lloc: Facultat de Dret i Facultat de Lletres de la
Universitat de Múrcia.
- Assistència, el dia 27 d'octubre de 2017, a la jornada “L’aplicació de les noves lleis de
transparència: balanç i perspectiva de futur”. Organització: Institut Universitari d'Investigació
García Oviedo. Lloc: Facultat de Dret i Facultat de la Universitat de Sevilla.
A més de les nombroses activitats que han realitzat com a experts i participació en jornades
els membres de la comissió executiva.

6.7. AVALUACIÓ DEL GRAU D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LA
LLEI (competència atribuïda per l'article 42.1.e i k) de la Llei de
transparència)
La Llei de transparència atribueix en el seu article 42.1.e i k), al Consell les funcions de
vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en aquesta llei i
avaluar el seu grau d'aplicació i compliment: això suposaria haver de comprovar més de 100
ítems d'indicadors dels més de cinc-cents municipis de la Comunitat Valenciana i altres ens
de l'Administració local, a més dels corresponents a l'Administració del Consell, sector
públic instrumental de la Generalitat i universitats públiques valencianes, la qual cosa resulta
absolutament impossible de complir atesos els mitjans dels quals disposa el Consell.
Malgrat això, l'Oficina de Suport al Consell ha realitzat una tasca encomiable consistent en
un estudi durant l'any 2017 dels portals de transparència municipals de la Comunitat
Valenciana, les dades del qual, a data de finalització d’aquest any, es reflecteixen a
continuació al costat de les obtingudes l'any 2016, a efectes comparatius, tenint en
consideració que aquestes estan subjectes a una constant evolució.
ESTAT PORTALS TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL PER PROVÍNCIES

VALÈNCIA

2016
31,58% 6,39%
7,52%
15,04%

39,47%

SENSE
PORTAL
SENSE
CONTINGUT
INCOMPLETS
PORTAL
COMPLET
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CONSTRUCCIÓ

2017
6,77% 17,67%

7,89%
10,15%

57,52%
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ALACANT
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ESTAT PORTALS DE TRANSPARÈNCIA SEGONS LA POBLACIÓ
2016
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PERCENTATGE DE LA POBLACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
RESPECTE DE L'ESTAT DELS PORTALS
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