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1. INFORMACIÓ
TRANSPARÈNCIA
1.1.
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 de la manera següent:
a) Una comissió executiva, el president de la qual ho és del Consell.
b) Una comissió consultiva, que està pendent de constitució.
En els apartats segons dels preceptes esmentats, 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,
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, és el que les estableix. 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 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.
e) 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 formulacions
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 l’activitat desplegada durant l'any anterior relativa a garantir
els drets en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta
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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 la seua apartat e) estableix 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. D'aquest règim destaquem la determinació del termini màxim per a la resolució
de la consulta i la seua notificació, que es fixa en deu (10) dies hàbils quan s'inserisca en la
tramitació d'una sol·licitud d'accés i en quinze (15) dies hàbils en la resta de consultes, tot
comptat 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 el fet
d’haver de 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.

1.2. 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.
4 de 39

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

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.
e) 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.
Es matisa que a l'efecte del que es disposa en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat,
tenen 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.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA
Tal com estableix 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 aquesta llei, la Comissió Executiva del Consell de
Transparència, té el deure de 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.

3. SITUACIÓ ACTUAL DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA
Des de la posada en marxa del Consell de Transparència, s'han evidenciat dificultats en el
funcionament a causa d’un disseny inadequat en la llei del Consell de Transparència en
qüestions tals com la dependència orgànica, personalitat jurídica, nombre de consellers i la
seua dedicació, etc. Aquestes dificultats segueixen presents i la nostra dependència orgànica
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de la Conselleria de Transparència ha sigut utilitzada per aquesta per a restringir el
desenvolupament del Consell de Transparència i impedir la seua potenciació.
Ens agradaria cridar l'atenció sobre alguns aspectes de la situació actual del Consell:

- Quant al pressupost, durant l'any 2018 el Consell va disposar d’una partida
pressupostària pròpia de 155.000 €. L'any anterior l'assignació pressupostària va ser
de 90.000 €, cosa que ha suposat un increment de 65.000 € (en termes relatius un
72’22%).

- Com ja expressem en la memòria d'activitats de l'any 2017, 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
requereix una preparació i un 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
modificar-les.
Un exemple d'aqueixa dificultat, el constitueix la sol·licitud d'augment de les
indemnitzacions, la qual no ha sigut considerada per la Direcció General de
Transparència i Participació.

- Segueix sense haver-se constituït la Comissió Consultiva del Consell de
Transparència, determinada 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.

- El mes de juliol va cessar de membre vocal de la Comissió Executiva la Sra. Isabel
Lifante Vidal. A hores d’ara, encara no ha pogut ser substituïda, a pesar que les Corts
ja han triat la persona proposada com a vocal pel grup parlamentari de Compromís, i
està pendent la publicació del seu nomenament en el DOGV.

4. SITUACIÓ ACTUAL DE L'OFICINA DE SUPORT AL CONSELL DE
TRANSPARÈNCIA
El Consell de Transparència disposa d’un Servei d'Oficina de Suport al Consell de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern en compliment del que es
disposa en l'article 40 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i en l'article 79 del Decret 105/2017, de
28 de juliol, del Consell.
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 tira
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endavant, entre altres, les següents activitats:
 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 de 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 competència de la Comissió Executiva.
 Gestió de les despeses que origina el funcionament del Consell (caixa fixa).
En els seus inicis va ser dotada amb tres funcionaris: una cap de servei, un cap de secció i una
auxiliar administrativa. No obstant això, l'octubre del 2017 aquesta plantilla es va veure
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.
Malgrat això, durant l'any 2018 s'ha evidenciat la insuficiència d'aquesta dotació en
comparació amb altres òrgans amb competències afins tant de la nostra Comunitat com
d'altres comunitats autònomes. Aquesta insuficiència s'ha reflectit, principalment, en dues
qüestions:
1- No s'ha pogut executar la funció de vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat
activa (article 42.1.e de la Llei 2/2015 de 2 d'abril).
2- No s'han pogut complir els terminis de resolució i notificació de reclamacions que
contempla el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en el seu article 58.5, és a dir, 3 mesos des de la
recepció de la reclamació. Prova d'això és que el temps mitjà de resolució d'una reclamació
l'any 2018 va ser de 259’07 dies, xifra lleument inferior a la de l'any 2017, 264’8 dies, la qual
cosa suposa superar en tots dos casos els 8 mesos de temps mitjà de resolució.

5. ACTIVITAT REALITZADA
L'any 2018, s'ha procedit a l'obertura d'un total de 200 expedients. L'activitat s'ha dut a terme,
principalment, a través de l'emissió de 176 resolucions corresponents a expedients oberts
durant els anys 2016, 2017 i 2018.
Així mateix, s'han remés 30 expedients als òrgans competents per ser l'objecte de la
reclamació matèria aliena a les competències del Consell de Transparència. En relació amb 2
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expedients, s'ha remés escrit al reclamant indicant-li que l'objecte de la reclamació és alié a
les competències del Consell i, finalment, hem d'assenyalar que l’expedient s'ha arxivat a
petició de l'interessat.
A més de l'exposat, part de l'activitat s'ha realitzat a través de l'elaboració de 8 informes, 6
dels quals ho han sigut en resposta a consultes realitzades en matèria de transparència i 2 van
ser emesos com a conseqüència de la tramitació d'un projecte normatiu.
Al llarg d'aquest 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, 2017 i 2018, així com un diagrama de barres:
ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

Nre. EXPEDIENTS REBUTS

118

174

200

Nre. INFORMES

8

7

8

Nre. RESOLUCIONS

25
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176
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Pel que fa a les reclamacions pendents de resolució, es comptabilitzen 99 reclamacions
presentades l'any 2918 que no han pogut ser resoltes durant aquest, i aquesta xifra és inferior
a la de l'any 2017, en el qual es van quedar per resoldre 138 expedients l'entrada dels quals va
tindre lloc en aqueix any.
Finalment, en relació amb les reclamacions presentades l'any 2018, vam mostrar una taula en
la qual s'agrupen aquestes per les matèries que constitueixen el seu objecte:

MATÈRIA

Nre. RECLAMACIONS

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

1

BON GOVERN

10

CONTRACTACIÓ

9

OCUPACIÓ PÚBLICA: PROCESSOS SELECTIUS

21

OCUPACIÓ PÚBLICA: RETRIBUCIONS I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 7
OCUPACIÓ PÚBLICA: UNS ALTRES

4

FUNCIONAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

7

INFORMACIÓ SOBRE CULTURA I ESPECTACLES

3

INFORMACIÓ ECONÒMICA: DESPESES

9

INFORMACIÓ ECONÒMICA: SUBVENCIONS

1

INFORMACIÓ JURÍDICA

25

INFORMACIÓ MUNICIPAL DIVERSA

11

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA

3

MEDI AMBIENT

27

ORDENACIÓ DEL TERRITORI, OBRES PÚBLIQUES I URBANISME

23

PUBLICITAT ACTIVA

4

SANITAT

4

SERVEIS SOCIALS

7

EDUCACIÓ

10

COMERÇ

1

ESPORT

1

UNS ALTRES

12

TOTAL

200
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5.1. REUNIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Durant l'any 2018, la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern ha mantingut un total de 18 reunions. Les dates de
celebració han sigut:
- 18 de gener de 2018.
- 1 de febrer de 2018.
- 15 de febrer de 2018.
- 1 de març de 2018.
- 28 de març de 2018.
- 19 d'abril de 2018.
- 3 de maig de 2018.
- 25 de maig de 2018.
- 14 de juny de 2018.
- 5 de juliol de 2018.
- 18 de juliol de 2018.
- 21 de setembre de 2018.
- 3 d'octubre de 2018.
- 18 d'octubre de 2018.
- 8 de novembre de 2018.
- 22 de novembre de 2018.
- 5 de desembre de 2018.
- 20 de desembre de 2018.

5.2. ELABORACIÓ D'INFORMES
En 2018, la Comissió Executiva del Consell de Transparència ha elaborat un total de 8
informes, dels quals 6 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'article 42.1.d) de la Llei de transparència) i 2
van ser informes 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).

5.2.1. INFORMES EN RESPOSTA A CONSULTES PLANTEJADES
(competència de l'article 42.1.d) de la Llei de transparència):
-Informe 2-2018: Informe emés en resposta a la consulta formulada per la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en relació amb l'expedient
103/2016, després de reclamació formulada contra la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori.
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-Informe 3-2018: Informe emés en resposta a la consulta relativa a l'accés a informació d'un
expedient administratiu instruït a l'Ajuntament de Canals sobre el qual amb posterioritat s'ha
acudit a la via contenciosa administrativa, que ha acabat amb sentència judicial que ha sigut
declarada ferma.
-Informe 4-2018: Informe emés en resposta a una consulta formulada per la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre
legalitat i procediment a seguir per a facilitar noms i cognoms d'ocupants de llocs de tècnic
d'arxius i biblioteques.
-Informe 5-2018: Informe emés en resposta a la consulta formulada per una plataforma
política en relació amb la instrucció de procediment sancionador portat a terme a
l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber.
-Informe 6-2018: Informe emés en resposta a la consulta formulada per CACSA, SA, relativa
a la confidencialitat de punts de l'acord subscrit entre aquesta empresa i una altra l'any 2016.
-Informe 7-2018: Informe emés en resposta a la consulta realitzada sobre quin és el termini
legal aplicable perquè l'alcalde o l'equip de govern municipal donen resposta a les sol·licituds
d'informació dels regidors.

5.2.2. INFORMES DE PROJECTES NORMATIUS (competència de
l'article 42.1.n) de la Llei de transparència):
-Informe 1-2018: Informe preceptiu del projecte de Decret del Consell pel qual es desplega la
Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb
càrrecs públics no electes.
-Informe 8-2018: Informe preceptiu de l'avantprojecte de Llei de govern obert de la
Comunitat Valenciana.

5.3. 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 l'any passat un total de 176 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 estadístiques sobre les resolucions adoptades:

- SEGONS EL SENTIT DE LES RESOLUCIONS
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ESTIMADES ESTIMADES
DESESTIMA- DESISTIDES PÈRDUA DE INADMESES INADMESES
DECLINACIÓ
TOTAL
PARCIALMENT DES
L'OBJECTE TOTAL
PARCIALMENT COMPETÈNCIA
ANY 50
2018

14

22

9

46

31

2

2

176

%

7’95

12’5

5’11

26’14

17’61

1’14

1’14

100

28’41

- SEGONS ELS ORGANISMES CONTRA ELS QUALS ES
RECLAMA:
Del total de reclamacions resoltes en el 2018, un 60’8% van ser interposades contra entitats
locals de la Comunitat Valenciana (el 59,1% contra ajuntaments i mancomunitats i el 1,7%
enfront de Diputacions). Un 28’98% corresponen a reclamacions dirigides als diferents
departaments del Consell de la Generalitat. El 10,22% restant han sigut interposades enfront
d'altres ens públics subjectes a la Llei de transparència (entitats del sector públic instrumental
de la Generalitat, institucions estatutàries de la Generalitat, universitats públiques
valencianes, corporacions de dret públic).

ORGANISME RECLAMAT

Nre.
RECLAMACIONS
%
RESOLTES

AJUNTAMENT,
104
MANCOMUNITAT,
FEDERACIÓ
VALENCIANA
DE
MUNICIPIS
I
PROVÍNCIES...

59’1

DIPUTACIÓ

3

1’7

CONSELLERIA

51

28’98

CORPORACIÓ
PÚBLIC

DE

CORTS VALENCIANES
SECTOR
INSTRUMENTAL
ADM.

DRET 1

0’57

1

0’57

PÚBLIC 13
DE LES

7’38

UNIVERSITATS

3

1’7

TOTAL

176

100

- SEGONS ELS RECLAMANTS:
Pel que respecta als reclamants, un 80’11% de les reclamacions resoltes en l'any passat 2018
van ser interposades per persones físiques, corresponent el 19’89% restant a persones
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jurídiques o col·lectius (associacions, societats mercantils, grups polítics municipals,
sindicats…).

TIPUS DE PERSONA

Nre.
RECLAMACIONS %
RESOLTES

PERSONA FÍSICA

141

80’11

PERSONA JURÍDICA

35

19’89

TOTAL

176

100

PERSONA
GÈNERE

FÍSICA

PER Nre.
RECLAMACIONS %
RESOLTES

DONA

35

24’82

HOME

103

73’05

HOME I DONA

3

2’13

TOTAL

141

100

PERSONA JURÍDICA

Nre.
RECLAMACIONS %
RESOLTES

ASSOCIACIÓ/COL·LEGI
9
PROFESSIONAL/PLATAFORM
A

25’72

EMPRESA

13

37’14

GRUP/PARTIT POLÍTIC

10

28’57

SINDICAT

3

8’57

TOTAL

35

100

- SEGONS EL TIPUS DE RECLAMANT I EL SENTIT DE LA
RESOLUCIÓ:
ESTIMA- ESTIMADES DESESTI- DESISTI- FINALITZACIÓ INADME- DECLINA- TOTAL %
CIÓ
DES
PARCIAL- MADES DES
PÈRDUA
DE SES
COMPEMENT
L'OBJECTE
TÈNCIA
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ASSOCIACIÓ/ENTITAT 4
PLATAFORMA/
COL·LEGI
PROFESSIONAL

0

2

0

EMPRESA

2

1

5

GRUP/P. POLÍTIC

5

1

2

PERSONA FÍSICA

38

12

12

SINDICAT

1

0

1

TOTAL

50

14

22

TOTAL (%)

28’41

7’95

12’5

0

3

0

9

5’11

2

2

1

13

7’39

1

1

0

0

10

5’68

8

42

28

1

141

80’11

1

0

0

3

1’71

9

46

33

2

176

5’11

26’14

18’75

1’14

100

- SEGONS EL TIPUS D'ORGANISME CONTRA EL QUAL ES
RECLAMA I EL SENTIT DE LA RESOLUCIÓ:
ESTIMA- ESTIMADES
DESESTI- DESISTI- FINALITZACIÓ INADME- DECLINACIÓ TOTAL
DES
PARCIALMENT MADES DES
PÈRDUA
DE SES
COMPETÈNCIA
L'OBJECTE
AJUNTAMENT 35
MANCOMUNITAT

DIPUTACIÓ

1

CONSELLERIA

9

9

4

10

11

3

1

36

9

%

11

104

59’09

2

3

1’7

51

28’98

16

1

CORPORACIÓ
DE
DRET
PÚBLIC

1

1

0’57

CORTS

1

1

0’57

13

7’39

3

1’7

SECTOR
5
PÚBLIC
INSTRUMENT
AL DE LES
ADM.

1

1

UNIVERSITAT

2

1

2

1

3

TOTAL

50

14

22

9

46

33

2

%

28’41

7’95

12’5

5’11

26’14

18’75

1’14
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A continuació es refereixen les resolucions adoptades durant 2018:
-Resolució número 1, de 18 de gener de 2018 (expedient 18/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud de diverses informacions sobre expedients
tramitats per l'Ajuntament de Xixona.
- Resolució número. 2, de 18 de gener de 2018 (expedient 34/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud de relació de subvencions municipals concedides a associacions de
la localitat en l'exercici 2015 (Ajuntament d'Aielo de Malferit).
- Resolució número 3, de 18 de gener de 2018 (expedient 26/2017) per la qual es declina la
competència en favor de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos en una de denúncia
d'incompliment de la normativa sobre incompatibilitats d'alt càrrec (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública).
- Resolució número 4, de 18 de gener de 2018 (Expedients número 37/2017, 38/2017,
40/2017, 42/2017) per la qual es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte i s'estima
parcialment una reclamació de sol·licitud d'informacions d'expedients tramitats per
l'Ajuntament del Campello relatius a una estació de servei.
- Resolució número 5, de 18 de gener de 2018 (expedient 67/2017) per la qual es desestima
una reclamació de sol·licitud de diversos documents relatius a la policia local de Cullera.
- Resolució número 6, de 18 de gener de 2018 (expedient 81/2016) per la qual es desestima
una reclamació de sol·licitud d'accés a l'expedient complet d'elaboració del Protocol de
manipulació de medicaments perillosos fora de les Unitats de Farmàcia (Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució número 7, d'1 de febrer de 2018 (expedient 17/2017) per la qual s'estima
parcialment una reclamació de sol·licitud de còpia del Conveni per al tractament de residus
en instal·lacions del Consorci València Interior i diversos documents de l'expedient.
- Resolució número 8, d'1 de febrer de 2018 (expedient 52/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud de diversa informació relativa a la constitució d'una borsa de treball
de tècnic d'administració general interí (Ajuntament de Miramar).
- Resolució número 9, d'1 de febrer de 2018 (expedient 53/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d’informació relativa a constitució de borsa de treball de tècnic
d'administració general interí i de resolució per les quals es rescindia el contracte de gestió de
les instal·lacions esportives municipals (Ajuntament de Miramar).
- Resolució número 10, d'1 de febrer de 2018 (expedient 75/2017) per la qual s'inadmet una
reclamació de sol·licitud d'informació respecte a la possibilitat de sol·licitar responsabilitat
patrimonial de l'Administració (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
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- Resolució número 11, de 15 de febrer de 2018 (expedient 58/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d'informació relativa a “Salari Jove” de l'Ajuntament de Villores
durant l'any 2014; nom de la persona, sou que va cobrar i el treball final realitzat durant el
temps contractat.
- Resolució número 12, de 15 de febrer de 2018 (expedients 61/2017, 62/2017 i 63/2017) per
la qual es desestima una reclamació de queixa relativa a l'incompliment de les obligacions de
bon govern contingudes en el Decret 56/2016 (Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).
- Resolució número 13, de 15 de febrer de 2018 (expedient 24/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud de diversos documents relatius a l'estació d'autobusos de Benidorm
(Ajuntament de Benidorm).
- Resolució número 14, de 15 de febrer de 2018 (expedient 54/2017) per la qual es declara la
incompetència en una reclamació de sol·licitud de còpia de documents relatius a
autoritzacions administratives del port d'Alacant (Autoritat Portuària d'Alacant).
- Resolució número 15, de 15 de febrer de 2018 (expedient 86/2017) per la qual es desestima
una reclamació de queixa per atenció rebuda en serveis d'oftalmologia d'hospital públic.
- Resolució número 16, de 15 de febrer de 2018 (expedient 32/2017) per la qual s'estima una
reclamació d'informe jurídic entorn d'un possible conflicte d'interessos entre Divalterra, SA, i
una diputada provincial (Diputació de València).
- Resolució número 17, de 15 de febrer de 2018 (expedient 101/2016) per la qual es
desestima una reclamació de sol·licitud de llistat de llocs ocupqts de forma interina o
temporal amb anterioritat a l’1 de gener de 2005, el seu número, cos, escala, agrupació
professional o categoria i expressió concreta de la situació respecte a la seua provisió
(Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques).
- Resolució número 18, d'1 de març de 2018 (expedient 50/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud de diverses informacions en relació amb el funcionament d'una
estació de servei (Ajuntament del Campello).
- Resolució número 19, d'1 de març de 2018 (expedient 88/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d'informació sobre el contracte de gestió de nòmines del personal
municipal i altres contractes en actiu (Ajuntament d'Aldaia).
- Resolució número 20, d'1 de març de 2018 (expedient 93/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una reclamació de sol·licitud d'informació sobre el
contracte de manteniment de l'aplicació de gestió tributària municipal (Ajuntament de
Sagunt).
- Resolució número 21, d'1 de març de 2018 (expedient 96/2017) per la qual s'estima una
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reclamació de sol·licitud d'informació de les subvencions percebudes pels diferents grups
polítics de la Diputació entre els anys 2013 i 2016 (Diputació Provincial de València).
- Resolució número 22, d'1 de març de 2018 (expedient 105/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d'informació relativa a les partides pressupostàries destinades per
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d’Orihuela a la concessió d'ajudes, beques, premis i
subvencions.
- Resolució número 23, d'1 de març de 2018 (expedient 65/2017) per la qual es desestima una
denúncia respecteque la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts no
disposava de la informació i documentació comptable referent al tancament del mes de
desembre de 2016 (Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació).
- Resolució número 24, d'1 de març de 2018 (expedient 44/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud de lliurament de còpia del nomenament de la cap del Servei de
Personal del Departament de Salut de l'Hospital d'Alacant (Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública).
- Resolució número 25, d'1 de març de 2018 (expedient 48/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de documents relatius a la selecció de
personal i la provisió de llocs de treball en la Fundació Esportiva Municipal (Ajuntament de
València).
- Resolució número 26, d'1 de març de 2018 (expedient 69/2017) per la qual es desestima una
queixa per presumpta vulneració de principis de bon govern en visita de la Inspecció
Sanitària a l'oficina del comissionat de l'Hospital de la Ribera (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública).
- Resolució número 27, d'1 de març de 2018 (expedient 78/2016) per la qual s'estima una
sol·licitud de propostes de pagament de l'Ajuntament dels mesos d'abril a setembre de 2016
(Ajuntament d'Alaquàs).
- Resolució número 28, de 28 de març de 2018 (expedient 30/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud de còpia del decret o resolució per la qual
s'augmentava al 100% la jornada laboral de netejadora al servei de l'Ajuntament i la
certificació de la contractació (Ajuntament d'Alcúdia de Crespins).
- Resolució número 29, de 28 de març de 2018 (expedient 49/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud de certificats d'acords d'activitat assistencial i administrativa de sessions del
Consell de Govern dels exercicis 2011 a 2015, juntament amb la còpia dels informes
d'activitat (Consorci Hospitalari Provincial de Castelló).
- Resolució número 30, de 28 de març de 2018 (expedient 55/2017) per la qual es declara el
desistiment de l'interessat en una reclamació enfront de falta de resposta a diverses
sol·licituds d'informació municipal: ús d'animals en mercat medieval, aplicació del reglament
17 de 39

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

de voluntariat, sol·licitud de pagament de projecte de ràdio (Ajuntament de Callosa de
Segura).
- Resolució número 31, de 28 de març de 2018 (expedient 59/2017) per la qual s'inadmet una
sol·licitud d'informe sobre el padró d'habitants (Ajuntament de Sagunt).
- Resolució número 32, de 28 de març de 2018 (expedient 68/2017) per la qual s'inadmet una
denúncia per presumpta falta de resposta i desatenció rebuda per part del Servei d'Inspecció
de Serveis Sanitaris (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució número 33, de 28 de març de 2018 (expedient 85/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud d'accés a ofertes tècniques de licitadors
concurs relatiu al procediment obert per a la contractació del subministrament d'un equip de
radiologia digital (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució número 34, de 28 de març de 2018 (expedient 99/2017) per la qual es declara el
desistiment de l'interessat en una reclamació per presumpta falta d'informació pels serveis
socials de l'Ajuntament d'Alacant sobre les possibles ajudes aplicables per l'empresa Aguas
Municipalizadas d'Alacant.
- Resolució número 35, de 28 de març de 2018 (Expedients número 109, 112 i 113/2017) per
la qual es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud d'informació sobre
Pla d'Humanització i Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament i la policia local
(Ajuntament de Santa Pola).
- Resolució número 36, de 28 de març de 2018 (Expedients número 114 i 123/2017) per la
qual es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud de diverses
informacions sobre l'Agència de Desenvolupament Local municipal (Ajuntament de Santa
Pola).
- Resolució número 37, de 28 de març de 2018 (Expedients número 115/2017 i 121/2017) per
la qual es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d’informació sobre
resultats electorals dels comicis municipals de l'any 2015 i de còpia de la sol·licitud de
l'estudi de viabilitat associat als canvis de sentits de carrers (Ajuntament de Santa Pola).
- Resolució número 38, de 28 de març de 2018 (Expedients número 116, 118 i 122/2017) per
la qual es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia del Pla
d'Emergències Municipal, de parts d'inspectors d'empreses de vigilància i control de serveis
externalitzats de l'Ajuntament i de resultats d'anàlisis de qualitat de l'aire des de 2015
(Ajuntament de Santa Pola).
- Resolució número 39, de 28 de març de 2018 (Expedients número 117 i 119/2017) per la
qual es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud de còpia de factures
reconegudes en els últims 2 anys d'empreses adjudicatàries de serveis a Santa Pola; de
factures abonades fora de pressupost d'empreses concessionàries i del contracte del servei de
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fems (Ajuntament de Santa Pola).
- Resolució número 40, de 28 de març de 2018 (expedient 91/2017) per la qual s'estima una
reclamació de petició d'informació relativa a expedient sancionador per infracció de trànsit
per part de la Policia Municipal d'Orihuela (SUMMA Gestió Tributària de la Diputació
d'Alacant).
- Resolució número 41, de 28 de març de 2018 (expedient 102/2017) per la qual s'estima la
reclamació de sol·licitud d'accés a informació pública relativa a expedient i actuacions del
procediment seguit en 2015 i 2016 enfront de l'equip directiu de l'IES Ademuz (Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 42, de 28 de març de 2018 (expedient 84/2017) per la qual s'estima
parcialment una reclamació de sol·licitud d'accés a actes de valoració d'admissió d'alumnes
per a comprovar la correcció i compliment de la legalitat en la puntuació atorgada als
alumnes admesos en centre concertat (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 43, de 19 d'abril de 2018 (expedient 35/2017) per la qual s'estima
parcialment una reclamació de queixa per demora en el lliurament a grup municipal de còpies
de resolucions de l'Alcaldia (Ajuntament de Náquera).
- Resolució número 44, de 19 d'abril de 2018 (expedient 56/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d’informació sobre obres en el frontó municipal i sobre ajudes
sol·licitades per l'ajuntament a l'Agència Valenciana de l'Energia (Ajuntament de Villores).
- Resolució número 45, de 19 d'abril de 2018 (expedient 39/2017) per la qual es desestima
una queixa per la falta de publicació en la pàgina web de la Conselleria d'informes estadístics
valoratius de queixes i suggeriments presentats i tramitats per la Conselleria en l'exercici
2015 (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució número 46, de 19 d'abril de 2018 (expedient 104/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'accés a expedient administratiu del Servei
de Cultura Festiva arran de procediment iniciat per l'AEPD per a declarar possible infracció
de l'Ajuntament de València per faltes molt greus de la LOPD (Ajuntament de València).
- Resolució número 47, de 19 d'abril de 2018 (expedient 47/2017) per la qual es desestima
una queixa per visita efectuada per la Inspecció Mèdica de la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública a la zona de residus de l'Hospital de la Ribera (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública).
- Resolució número 48, de 3 de maig de 2018 (expedient 46/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una queixa per falta de resposta a sol·licitud d'informe
sobre inclusió de criteris socials en contractes públics municipals dels anys 2013 a 2015
(Ajuntament de Castelló).
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- Resolució número 49, de 3 de maig de 2018 (expedient 87/2017) per la qual es desestima
una reclamació d'informació relativa a contractes de gestió de serveis públics en l'àmbit
sanitari, celebrats per la Generalitat o qualsevol dels seus organismes entre els anys 1997 i
2017 (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució número 50, de 3 de maig de 2018 (expedient 70/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud de còpia íntegra d'informe sobre la no procedència d'obertura d'expedient
disciplinari a Inspectora d'Educació (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 51, de 3 de maig de 2018 (expedient 80/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud d'informació relativa a les partides pressupostàries destinades per l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament de Serra a la concessió d'ajudes, beques, premis i subvencions.
- Resolució número 52, de 3 de maig de 2018 (expedient 100/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d'informació pública sobre documents previs a l'aprovació de bases
reguladores de selecció de personal funcionari i laboral per a llocs d'administratiu i auxiliar
d'ajuda domiciliaria (Mancomunitat de les Valls).
- Resolució número 53, de 3 de maig de 2018 (expedient 89/2017) per la qual s'estima una
reclamació de sol·licitud d'informació sobre llicències d'activitat concedides a diversos locals
d'oci (Ajuntament d'Alacant).
- Resolució número 54, de 3 de maig de 2018 (expedient 138/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'informació sobre costos de diverses
activitats contractades amb motiu de la campanya institucional de celebració del 9 d'octubre
(Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 55, de 3 de maig de 2018 (expedient 139/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia d'expedients de contractació i
subvencions concedides a l'empresa “Tirabol Produccions, SL” (Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 56, de 3 de maig de 2018 (expedient 146/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'accés a expedient de contractació de
pòlissa d'assegurances de danys materials per als béns mobles i immobles de l'Ajuntament de
L'Olleria.
- Resolució número 57, de 3 de maig de 2018 (expedient 160/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte en una sol·licitud de còpia d'expedient administratiu
d'acceptació gratuïta de la cessió de 80.692m2 que ocupen vial públic en el Pla General
(Ajuntament de Pego).
- Resolució número 58, de 3 de maig de 2018 (expedient 128/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia de l'acord o normativa interna
d'organització municipal per la qual s'han creat les àrees funcionals o categories de
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distribució de les treballadores (Ajuntament d'Emperador).
- Resolució número 59, de 3 de maig de 2018 (expedient 163/2017) per la qual s'inadmet una
sol·licitud d'incoació d'investigació respecte de l'adjudicació de guàrdies d'Atenció Primària a
Alacant, per entendre que aquestes es distribueixen de manera poc equitativa i arbitrari
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució número 60, de 3 de maig de 2018 (expedient 169/2017) per la qual s'inadmet una
sol·licitud d'aplicació dels termes de la resolució 2017/572 de 25 d'abril de l'Ajuntament de
Xixona, relacionada amb expedient urbanístic.
- Resolució número 61, de 3 de maig de 2018 (expedient 110/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de bases de processos selectius per a places
d'administratiu de serveis socials, educador social de serveis socials i administratiu de serveis
econòmics (Ajuntament de Cheste).
- Resolució número 62, de 25 de maig de 2018 (expedient 73/2017) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud d'informació sobre diversos expedients tramitats per l'Ajuntament
de Benidorm.
- Resolució número 63, de 25 de maig de 2018 (expedient 77/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud d'informació sobre irregularitats detectades en les llicències d'obertura de diversos
hotels del municipi (Ajuntament de Benidorm).
- Resolució número 64, de 25 de maig de 2018 (expedient 90/2017) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud de compliment de deures de publicitat activa en el portal de
l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig.
- Resolució número 65, de 25 de maig de 2018 (expedient 43/2017) per la qual s'inadmet
parcialment i es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de lliurament de
documentació relativa a l'autorització d'emissions a l'atmosfera del crematori situat en la
localitat de Sant Joan d'Alacant (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural).
- Resolució número 66, de 25 de maig de 2018 (expedient 95/2017) per la qual s'inadmet
parcialment, es desestima i es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud
d'informació relativa a procés judicial relatiu a demanda contra l'Ajuntament per la mercantil
del crematori situat en la localitat de Sant Joan d'Alacant (Ajuntament de Sant Joan
d'Alacant).
- Resolució número 67, de 25 de maig de 2018 (expedient 142/2017) per la qual es declara el
desistiment per part del reclamant en la seua sol·licitud d'informació relativa a convenis
signats amb entitats privades i públiques per a realitzar pràctiques curriculars i
extracurriculars estudiants universitaris (Universitat Miguel Hernández, d'Elx).
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- Resolució número 68, de 25 de maig de 2018 (expedient 143/2017) per la qual es declara el
desistiment per part del reclamant en la seua sol·licitud d'informació relativa a convenis
signats amb entitats privades i públiques per a realitzar pràctiques curriculars i
extracurriculars estudiants universitaris (Universitat Politècnica de València).
- Resolució número 69, de 25 de maig de 2018 (expedient 144/2017) per la qual es declara el
desistiment per part del reclamant en la seua sol·licitud d'informació relativa a convenis
signats amb entitats privades i públiques per a realitzar pràctiques curriculars i
extracurriculars estudiants universitaris (Universitat d'Alacant).
- Resolució número 70, de 25 de maig de 2018 (expedient 57/2017) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud de diversa informació relativa a subvencions, comptes, impostos,
actes i pressupostos de la Confraria de Pescadors de Santa Pola (Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució número 71, de 25 de maig de 2018 (expedient 82/2017) per la qual es desestima
parcialment i es declara, d'altra banda, la pèrdua sobrevinguda d'objecte d'una sol·licitud de
diversa informació relativa a subvencions, comptes, impostos, actes i pressupostos de les
confraries de Pescadors de Gandia, Calp i València (Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució número 72, de 14 de juny de 2018 (expedient 72/2017) per la qual es desestima
una sol·licitud de llistat nominatiu de seleccionats pel SERVEF per a oferta d'ocupació
(SERVEF).
- Resolució número 73, de 14 de juny de 2018 (expedient 76/2017) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud de diversa informació relativa a activitats municipals (Ajuntament
de Burjassot).
- Resolució número 74, de 14 de juny de 2018 (expedient 129/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud de diversa informació relativa a activitats municipals (Ajuntament de Riba-roja de
Túria).
- Resolució número 75, de 14 de juny de 2018 (expedient 130/2017) per la qual s'estima una
queixa per presumpta infracció d'obligacions de publicitat activa (Ajuntament de Riba-roja de
Túria).
- Resolució número 76, de 14 de juny de 2018 (expedient 131/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud de la memòria i les actes de les reunions de la Mancomunitat corresponents a l'any
2016 (Mancomunitat de Camp de Túria).
- Resolució número 77, de 14 de juny de 2018 (expedient 132/2017) per la qual s'estima una
queixa per presumpta infracció d'obligacions de publicitat activa en el Portal de
Transparència de la Mancomunitat de Camp de Túria (Mancomunitat de Camp de Túria).
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- Resolució número 78, de 14 de juny de 2018 (expedient 136/2017) per la qual es desestima
una sol·licitud de publicació en pàgina web de l'Ajuntament d'Alcoi d'expedient de sol·licitud
de llicència ambiental per a instal·lació d'una estació de servei (Ajuntament d'Alcoi).
- Resolució número 79, de 14 de juny de 2018 (expedient 152/2017) per la qual s'estima una
queixa per presumpta infracció d'obligacions de publicitat activa en el Portal de
Transparència de l'Ajuntament de Montfort (Ajuntament de Montfort).
- Resolució número 80, de 14 de juny de 2018 (expedient 153/2017) per la qual es desestima
una queixa per presumpta infracció d'obligacions de publicitat activa en el Portal de
Transparència de l'Ajuntament d'Aldaia (Ajuntament d'Aldaia).
- Resolució número 81, de 14 de juny de 2018 (expedient 124/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud de diversos documents de procés selectiu per a borsa de treball de Tècnics
d'Administració General de l'Ajuntament de Benifaió (Ajuntament de Benifaió).
- Resolució número 82, de 14 de juny de 2018 (expedient 141/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud de còpia del Pla d'Actuació Municipal enfront d'inundacions (Ajuntament de
Teulada).
- Resolució número 83, de 14 de juny de 2018 (expedient 51/2017) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud d'informació sobre accés a plataforma educativa per a la
realització de l'assignatura de música (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 84, de 5 de juliol de 2018 (expedient 79/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda d'objecte d'una sol·licitud d'informació relativa a les partides
pressupostàries destinades per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Paterna a la concessió
d'ajudes, beques, premis i subvencions (Ajuntament de Paterna).
- Resolució número 85, de 5 de juliol de 2018 (expedient 81/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda d'objecte d'una sol·licitud d'informació relativa a les partides
pressupostàries destinades per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Rafelcofer a la concessió
d'ajudes, beques, premis i subvencions (Ajuntament de Rafelcofer).
- Resolució número 86, de 5 de juliol de 2018 (expedient 83/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda d'objecte d'una sol·licitud d'informació relativa a les partides
pressupostàries destinades per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Biar a la concessió
d'ajudes, beques, premis i subvencions (Ajuntament de Biar).
- Resolució número 87, de 5 de juliol de 2018 (expedient 92/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud d'informació relativa a quina va ser l'actuació policial i quines mesures es van
prendre respecte del control dels horaris d'obertura i tancament de bars del municipi
(Ajuntament de Mutxamel).
- Resolució número 88, de 5 de juliol de 2018 (expedient 97/2017) per la qual s'estima una
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sol·licitud d'informes jurídics emesos i informes de fiscalització de crèdit que afecten la
Resolució de 2 de juny de 2017 de la Conselleria de Sanitat (Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública).
- Resolució número 89, de 5 de juliol de 2018 (expedient 103/2017) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda d'objecte d'una sol·licitud d'accés a l’expedient d'oposicions de
professors i de professores de secundària per l'especialitat d'anglés (Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 90, de 5 de juliol de 2018 (expedient 133/2017) per la qual s'inadmet una
sol·licitud d'expedició d'un certificat de presentació d'un escrit de data anterior (Conselleria
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació).
- Resolució número 91, de 5 de juliol de 2018 (expedient 134/2017) per la qual s'inadmet una
sol·licitud d'explicacions i responsabilitats de l'Ajuntament per no haver informat en ple
municipal d'una sentència judicial i posterior recurs i sentència desestimatòria contra aquest
(Ajuntament d'Aldaia).
- Resolució número 92, de 5 de juliol de 2018 (expedient 145/2017) per la qual s'inadmet una
reclamació contra el Servei de Salut de la Generalitat Valenciana dret a una pensió per
accident laboral en un centre de treball sanitari (Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).
- Resolució número 93, de 5 de juliol de 2018 (expedient 147/2017) per la qual s'inadmet una
queja contra el contingut d'un informe elaborat pel Cap de la Policia local de l'Ajuntament de
Petrer en relació amb la desaparició d'un vehicle (Ajuntament de Petrer).
- Resolució número 94, de 5 de juliol de 2018 (expedient 137/2017) per la qual es desestima
una queixa per falta d’actualització del portal de transparència municipal (Ajuntament de
l'Olleria).
- Resolució número 95, de 5 de juliol de 2018 (expedient 111/2017) per la qual es desestima
una sol·licitud d'informació sobre expedients de restabliment de la legalitat urbanística
incoats en relació amb la instal·lació d'estructures amb tendals en via pública (Ajuntament de
Moncofa).
- Resolució número 96, de 5 de juliol de 2018 (expedient 154/2017) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud d'informació sobre justificació del requisit de coneixement del
valencià per a borsa d'ús de professors de tecnologia (Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport).
- Resolució número 97, de 5 de juliol de 2018 (expedient 155/2017) per la qual s'estima una
consulta sobre baremació de mèrits d'idiomes en oposicions a personal docent (Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
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- Resolució número 98, de 18 de juliol de 2018 (expedient 135/2017) per la qual s'estima una
sol·licitud de documentació i informació en relació amb activitat de ludoteca amb servei de
cuina (Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig).
- Resolució número 99, de 18 de juliol de 2018 (expedient 148/2017) per la qual es desestima
una sol·licitud de còpia d'expedients tramitats de nomenaments interins d'auxiliar
administratiu i nomenament d'integrants de borsa de treball (Ajuntament de la Pobla de
Farnals).
- Resolució número 100, de 18 de juliol de 2018 (expedient 151/2017) per la qual es declara
la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia del projecte de remodelació de
l'avinguda Jaume I de Vinaròs (Ajuntament de Vinaròs).
- Resolució número 101, de 18 de juliol de 2018 (expedient 156/2017) per la qual es declara
la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia d'acta del ple municipal i de
l'expedient integre del Pla especial de millora urbana de la zona històrica del municipi
(Ajuntament d'Elda).
- Resolució número 102, de 18 de juliol de 2018 (expedient 157/2017) per la qual es declara
la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia de l'expedient d'elaboració del
Decret 62/2011 pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 103, de 18 de juliol de 2018 (expedient 171/2017) per la qual s'inadmet
una sol·licitud de relació d'autoritzacions concedides i vigents per a instal·lació en domini
públic de terrasses vinculades a establiments d'hostaleria i restauració en l'àmbit de la ciutat
de València (Ajuntament de València).
- Resolució número 104, de 21 de setembre de 2018 (expedient 94/2017) per la qual s'estima
una sol·licitud d'informació sobre propietaris de naus en sòl rústic de Polígon Industrial de
Garrachico, i de les llicències concedides per a construir en aquest sòl de naturalesa rústica
(Ajuntament d'Alacant).
- Resolució número 105, de 21 de setembre de 2018 (expedient 159/2017) per la qual s'estima
una sol·licitud al SERVEF de còpia de certificats recaptats de l'Agència Tributària Estatal, de
la Seguretat Social i de la Conselleria d'Hisenda (SERVEF).
- Resolució número 106, de 21 de setembre de 2018 (expedient 164/2017) per la qual s'estima
una sol·licitud de còpia de la proposta de l'Ajuntament de Loriguilla per a atorgament de
condecoracions a guàrdies civils i policia local (Ajuntament de Loriguilla).
- Resolució número 107, de 21 de setembre de 2018 (expedient 4/2018) per la qual s'inadmet
una sol·licitud de disculpes per tracte rebut i de compensació econòmica pel temps perdut en
oficina de gestió tributària (SUMA, Gestió Tributària d'Alacant).
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- Resolució número 108, de 21 de setembre de 2018 (expedient 8/2018) per la qual es declara
la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia d'expedient administratiu del
Pla parcial de la Pedralvilla, d'Olocau (Ajuntament d'Olocau del Rey).
- Resolució número 109, de 21 de setembre de 2018 (expedient 22/2018) per la qual
s'inadmet una sol·licitud de canvi en el procés d’adjudicació de vacants en el concurs de
trasllats per a professors (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 110, de 21 de setembre de 2018 (expedient 40/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'informació sobre expedient
relatiu a la justificació de despeses del Conveni subscrit per la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies amb l'empresa pública Divalterra (Federació Valenciana de Municipis
i Províncies).
- Resolució número 111, de 21 de setembre de 2018 (expedient 57/2018) per la qual
s'inadmet una queixa contra la demora en la resposta superior a sis mesos per part de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Conselleria
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació).
- Resolució número 112, de 21 de setembre de 2018 (expedient 125/2017) per la qual
s'inadmet una sol·licitud d'accés a diversos documents d'expedient de la Regidoria de
Mobilitat Sostenible (Ajuntament de València).
- Resolució número 113, de 21 de setembre de 2018 (expedient 5/2018) per la qual s'inadmet
una sol·licitud retroactiva de cobrament de prestació de dependència com a hereua del seu
pare mort (Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).
- Resolució número 114, de 21 de setembre de 2018 (expedient 30/2018) per la qual
s'inadmet una sol·licitud de convalidació d'un mòdul d'anglés contingut en un curs de
formació ocupacional (SERVEF).
- Resolució número 115, de 21 de setembre de 2018 (expedient 3/2018) per la qual s'inadmet
una sol·licitud de devolució de l'import abonat en concepte de taxes a l'Ajuntament de
Xixona, per l'expedició de còpies de diversos documents urbanístics (Ajuntament de Xixona).
- Resolució número 116, de 21 de setembre de 2018 (expedient 111/2017) per la qual
s'inadmet un recurs de reposició formulat contra la Resolució número 95/2018 del Consell
(Consell de Transparència).
- Resolució número 117, de 21 de setembre de 2018 (Expedients número 161, 162, 165,
166/2017) per la qual s'estima una sol·licitud de diversos documents en relació amb l'accés a
la informació necessària per a l'exercici de les seues funcions com a agent mediambiental
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució número 118, de 21 de setembre de 2018 (expedient 126/2017) per la qual s'estima
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una sol·licitud de la relació de locals de pública concurrència afectats pel tràmit de declaració
del barri del Carme com a zona saturada acústicament (Ajuntament de València).
- Resolució número 119, de 3 d'octubre de 2018 (expedient 170/2017) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud de documents d'un procés selectiu d'inspectors de la Policia Local
(Ajuntament de Paterna).
- Resolució número 120, de 3 d'octubre de 2018 (expedient 1/2018) per la qual s'estima una
sol·licitud de certificació dels processos judicials interposats per un grup municipal o pel seu
portaveu, i els costos de cadascun d'ells en la legislatura 2011-2015 i en la 2015-2019
(Ajuntament d'Aielo de Malferit).
- Resolució número 121, de 3 d'octubre de 2018 (expedient 18/2018) per la qual s'estima una
sol·licitud de còpia de contractes de subministrament d’energia entre ajuntament i companyia
subministradora, així com de factures de subministrament elèctric de totes les instal·lacions
dependents de l'ajuntament corresponents als cinc últims anys (Ajuntament d'Aielo de
Malferit).
- Resolució número 122, de 3 d'octubre de 2018 (expedient 19/2018) per la qual s'estima una
sol·licitud de certificació de data de publicació en el BOP de delegació en la Junta de Govern
Local per part del Ple de l'Ajuntament de competència per a traure a concurs la concessió de
la gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram (Ajuntament d'Aielo
de Malferit).
- Resolució número 123, de 3 d'octubre de 2018 (expedient 38/2018) per la qual s'inadmet
una sol·licitud de còpia d'informe sobre licitació del contracte mixt de gestió dels serveis
públics de recollida i transport de residus i servei de neteja viària (Ajuntament de la Pobla de
Vallbona).
- Resolució número 124, de 18 d'octubre de 2018 (expedient 101/2017) per la qual es declara
la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de documents previs a aprovació bases
reguladores de borses de treball de tècnics mitjans de serveis socials, treballadors/es socials i
tècnics auxiliars d'informàtica (Ajuntament de Puçol).
- Resolució número 125, de 18 d'octubre de 2018 (expedient 2/2018) per la qual s'inadmet
una reclamació per la no subscripció d'un conveni entre la Diputació i una associació, per a
desenvolupar serveis de mediació comunitària en municipis valencians (Diputació Provincial
de València).
- Resolució número 126, de 18 d'octubre de 2018 (expedient 120/2017) per la qual s'estima
una sol·licitud de còpia dels informes tècnics de les obres realitzades a l'Auditori del
Palmerar, des de l'any 2015, així com de les homologacions dels elements de seguretat
instal·lats (Ajuntament de Santa Pola).
- Resolució número 127, de 18 d'octubre de 2018 (expedient 172/2017) per la qual s'estimen
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unes sol·licituds d'informació relatives a parcel·la de la seua propietat situada al carrer de
Núñez de Balboa i presumptament ocupada de forma parcial pel propietari de la parcel·la
confrontant (Ajuntament de València).
- Resolució número 128, de 18 d'octubre de 2018 (expedient 108/2017) per la qual s'estima
parcialment unes sol·licituds de diversos documents i informacions sobre l'activitat municipal
formulades en el Ple de l'Ajuntament (Ajuntament d'Alaquàs).
- Resolució número 129, de 18 d'octubre de 2018 (expedient 7/2018) per la qual es declara la
pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia d'expedient administratiu del Pla
parcial del Mas de Camarena, a Bétera (Ajuntament de Bétera).
- Resolució número 130, de 18 d'octubre de 2018 (expedients 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 i
17/2018) per la qual es desestima una sol·licitud de còpia d'expedient administratiu de
diversos plans parcials d'Altea (Ajuntament d'Altea).
.

- Resolució número 131, de 8 de novembre de 2018 (expedient 11/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte de sol·licituds d'accés a notes de premsa, Relació
de llocs de treball de l'Ajuntament, i informes de les objeccions de la intervenció municipal
corresponents a l'exercici 2016 (Ajuntament de Xixona).
- Resolució número 132, de 8 de novembre de 2018 (expedient 23/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una petició d'accés a diversa informació pública
relativa a licitació per a contractar els serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament
(Ajuntament de Planes).
- Resolució número 133, de 8 de novembre de 2018 (expedient 33/2018) per la qual s'inadmet
una sol·licitud d'adopció de mesures enfront de propietaris de terreny en el qual es realitzaven
obres en les quals, presumptament, s'envaïa terreny públic (Ajuntament del Campello).
- Resolució número 134, de 8 de novembre de 2018 (expedient 36/2018) per la qual s'inadmet
una denúncia del perill d'electrocució d’ocells per determinades instal·lacions elèctriques i
petició d'adopció de mesures cautelars sobre aquest tema (Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució número 135, de 8 de novembre de 2018 (expedient 37/2018) per la qual s'inadmet
una sol·licitud d'inici de procediment d'exigència de responsabilitat mediambiental en relació
amb acta denuncia-inspecció alçada a dues societats (Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució número 136, de 8 de novembre de 2018 (expedient 27/2018) per la qual es
desestima una sol·licitud de còpia d'expedient administratiu del Pla parcial d’Alfinac, a Puçol
(Ajuntament de Puçol).
- Resolució número 137, de 8 de novembre de 2018 (expedient 32/2018) per la qual es
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desestima una sol·licitud d'informació sobre diversos temes relacionats amb la modernització
i la innovació en l'administració local per a una tesi doctoral (Ajuntament d'Alacant).
- Resolució número 138, de 8 de novembre de 2018 (expedient 41/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia de dictamen emés per
Comissió informativa d'Hisenda de l'Ajuntament d'Alzira en relació amb l'Expedient relatiu
al contracte administratiu de concessió de l'autobús urbà d'Alzira (Ajuntament d'Alzira).
- Resolució número 139, de 8 de novembre de 2018 (expedient 50/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de relació de nuclis zoològics de
la Comunitat Valenciana, amb expressió de la seua ubicació, espècie i capacitat (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució número 140, de 8 de novembre de 2018 (expedient 167/2017) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia d'expedient
administratiu del Pla parcial de la Muntanya de Sella, a Pedreguer (Ajuntament de
Pedreguer).
- Resolució número 141, de 8 de novembre de 2018 (expedient 48/2018) per la qual s'estima
una sol·licitud d’una còpia de resolució, de l’acord de la Junta de Govern Local i del
justificant comptable de pagament abonat en concepte de gratificació per funcions com a
responsable administratiu financer (Ajuntament de Yátova).
- Resolució número 142, de 8 de novembre de 2018 (expedient 51/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de relació funcionaris policies
que disposen de conciliació familiar per resolució administrativa, així com torn de treball, i
sol·licitud sobre proves de detecció de drogues realitzades a conductors el desembre de 2017
(Ajuntament de Dénia).
- Resolució número 143, de 8 de novembre de 2018 (expedient 21/2018) per la qual es
desestima una denúncia sobre falta de remissió del resum de la situació comptable de la
Generalitat al tancament del mes de desembre de 2017 a les Corts (Consellers d'Hisenda i de
Transparència).
- Resolució número 144, de 8 de novembre de 2018 (expedient 26/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia dels informes tècnics
sobre els càlculs relatius als criteris de repartiment de la base 26 d'execució del Pressupost
municipal per al 2017 (Ajuntament d'Emperador).
- Resolució número 145, de 8 de novembre de 2018 (expedient 35/2018) per la qual s'inadmet
una sol·licitud d'informació relativa a expedients disciplinaris incoats contra personal docent
dependent de la Generalitat Valenciana en els anys 2015, 2016 i 2017 (Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 146, de 8 de novembre de 2018 (expedient 39/2018) per la qual s'inadmet
una reclamació contra la falta de resposta a recurs de reposició contra Resolució de la
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Directora Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre horaris d'infermers de la
Residència de la Tercera Edat, a Silla (Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).
- Resolució número 147, de 8 de novembre de 2018 (expedient 149/2017) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud de diverses informacions sobre l'empresa municipal
Mercavalència (Ajuntament de València).
- Resolució número 148, de 8 de novembre de 2018 (expedient 150/2017) per la qual es
desestima una sol·licitud d'informació sobre la Plataforma VLCi de Ciutat Intel·ligent
operativa a l'Ajuntament de València (Ajuntament de València).
- Resolució número 149, de 22 de novembre de 2018 (expedient 168/2017) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'informació sobre les eines
electròniques de l'Ajuntament de Paterna per a la tramitació electrònica d'expedients
(Ajuntament de Paterna).
- Resolució número 150, de 22 de novembre de 2018 (expedient 28/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia d'expedient
administratiu del Pla parcial de la urbanització Monte Picayo, a Puçol (Ajuntament de Puçol).
- Resolució número 151, de 22 de novembre de 2018 (expedient 74/2017) per la qual es
declara el desistiment d'una reclamació relativa classes de natació oferides en la piscina
municipal (Aldaia Pròxima, SAU).
- Resolució número 152, de 22 de novembre de 2018 (expedient 119/2018) per la qual es
declara el desistiment d'una sol·licitud d'accés a informes de serveis socials sobre menors
(Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).
- Resolució número 153, de 22 de novembre de 2018 (expedient 42/2018) per la qual
s'inadmet una sol·licitud de còpia de diversos informes municipals (Ajuntament de Caudete
de las Fuentes).
- Resolució número 154, de 22 de novembre de 2018 (expedient 46/2018) per la qual
s'inadmet una sol·licitud d'informació escolar sobre centre privat concertat (Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 155, de 22 de novembre de 2018 (expedient 58/2018) per la qual
s'inadmet una sol·licitud d'informació sobre subvencions concedides a grups parlamentaris de
les Corts (Corts Valencianes).
- Resolució número 156, de 22 de novembre de 2018 (expedient 174/2017) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de còpia de resolucions sobre
cessió d'ús d'espais públics, obertura de comptes, construcció de pàrquing i liquidació de
plusvàlues (Ajuntament de Miramar).
- Resolució número 157, de 22 de novembre de 2018 (Expedients número 63 i 64/2018) per
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la qual s'estima una reclamació d'accés a la informació relativa a la persona interessada en els
fitxers de protecció de dades (Ajuntament de València i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives).
- Resolució número 158, de 5 de desembre de 2018 (expedient 6/2018) per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud de còpia d'expedient administratiu de l'estat del compliment de les
obligacions contretes per la mercantil Muntanya de Pego, SA (Ajuntament de Pego).
- Resolució número 159, de 5 de desembre de 2018 (expedient 69/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d'objecte en una sol·licitud d'informació pública en relació
amb la instal·lació d'un bol·lard en la plaça de l'Ajuntament (Ajuntament de Quart de Poblet).
- Resolució número 160, de 5 de desembre de 2018 (expedient 108/2018) per la qual
s'inadmet una reclamació una sol·licitud d'accés a diversa informació pública sobre la
Relació de Llocs de treball de la Diputació de València -Sector No Sanitari (Diputació
Provincial de València).
- Resolució número 161, de 5 de desembre de 2018 (expedient 120/2018) per la qual
s'inadmet una reclamació contra la desestimació d'un previ recurs d'alçada interposat pel
reclamant contra una resolució dictada pel Col·legi d'Administradors de Finques (Consell
Valencià de Col·legis d'Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana).
- Resolució número 162, de 5 de desembre de 2018 (expedient 31/2018) per la qual s'estima
una sol·licitud d'informació sobre l'explotació de l'activitat de quadricicles en el llit del riu
Túria (Ajuntament de València).
- Resolució número 163, de 5 de desembre de 2018 (expedient 94/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de diversa documentació relativa
a la celebració de la Crida amb motiu de les Falles de l'any 2018 (Ajuntament de València).
- Resolució número 164, de 5 de desembre de 2018 (expedient 62/2018) per la qual s'estima
una sol·licitud de documents relatius al procés de selecció per a borsa de treball de conductor
de residus sòlids urbans (Empresa Pública Gestió Municipal de Neteja, SL- Guardamar del
Segura).
- Resolució número 165, de 5 de desembre de 2018 (expedient 93/2018) per la qual s'estima
una sol·licitud de còpia testimoniada de la totalitat de l'estudi i/o informe tècnic sobre un
cinema de València realitzat pel Servei de Patrimoni Cultural (Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució número 166, de 5 de desembre de 2018 (expedient 67/2018) per la qual s'estima
una sol·licitud d'informació sobre criteris seguits per la Conselleria per a la contractació de
professors especialistes en equitació en el cicle formatiu de conducció d'activitats
fisicoesportives en el medi natural (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).
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- Resolució número 167, de 5 de desembre de 2018 (expedient 70/2018) per la qual s'inadmet
una sol·licitud de reposició de guàrdies localitzades per al personal tècnic en cures d'auxiliar
d'infermeria adscrit al servei de quiròfan del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució número 168, de 20 de desembre de 2018 (expedient 34/2018) per la qual es
declara el desistiment d'una denúncia de presumptes irregularitats en el dret a la informació
dels regidors i en el funcionament de l'ajuntament (Ajuntament d'Albocàsser).
- Resolució número 169, de 20 de desembre de 2018 (expedient 75/2018) per la qual s'estima
una sol·licitud de llistat d'establiments comercials en els quals figuren irregularitats en l'estat
de la seua llicència d'obertura (Ajuntament de Benidorm).
- Resolució número 170, de 20 de desembre de 2018 (expedient 130/2018) per la qual es
desestima una queixa en relació amb la memòria d'activitat de 2014, publicada en la pàgina
web del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública).
- Resolució número 171, de 20 de desembre de 2018 (expedient 145/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'una resolució de la Comissió
de Govern de l'Ajuntament d'Alboraia concedint llicència municipal d'edificació (Ajuntament
d'Alboraia).
- Resolució número 172, de 20 de desembre de 2018 (expedient 146/2018) per la qual es
declara el desistiment d'una sol·licitud d'obertura d'expedient sancionador a l'Ajuntament
d'Ontinyent per presumptes irregularitats amb motiu d'una celebració d’espectacles de bous
els dies 1 a 3 de desembre de 2017 (Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències).
- Resolució número 173, de 20 de desembre de 2018 (expedient 45/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'informació ambiental sobre
Memòria de Gestor de Residus i controls ambientals establits en l'autorització ambiental
integrada atorgada a una fàbrica de ciment (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució número 174, de 20 de desembre de 2018 (expedient 82/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud de diversos informes de la
intervenció municipal i altres informacions diverses (Ajuntament d'Aldaia).
- Resolució número 175, de 20 de desembre de 2018 (expedient 98/2018) per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte d'una sol·licitud d'accés a una informació pública
relativa a l'estat de tramitació d'un expedient referent a prestacions econòmiques a una
persona en situació de dependència (Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).
- Resolució número 176, de 20 de desembre de 2018 (expedient 112/2018) per la qual
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s'estima una sol·licitud d'informació en relació amb l'autorització emesa per a la realització
d'obres d'habilitació d'aparcament per a vehicles en una parcel·la situada al carrer de Sant
Vicent de la ciutat de Xàtiva (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).

5.4. ACORDS
5.4.1. ACORDS D'INSTÀNCIA D’INCOACIÓ DE PROCEDIMENT
SANCIONADOR
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 els anys 2017 i 2018 acords per a instar la incoació d'un procediment
sancionador i requerir el compliment de la resolució dictada pel Consell:
- Acord número 1/2017 pel qual s'insta la incoació de procediment sancionador i es requereix
l'Ajuntament de Benidorm a complir la Resolució 23/2017 del Consell.
- Acord número 2/2017 pel qual s'insta la incoació de procediment sancionador i es requereix
l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber a complir la Resolució 7/2017 del Consell.
- Acord número 3/2018 pel qual s'insta l'Ajuntament d'Aielo de Malferit a incoar procediment
sancionador.

5.4.2. ALTRES ACORDS
Altres acords presos per la Comissió Executiva del Consell de Transparència són els
següents:
- Acord número 1/2018 pel qual es procedeix a la correcció d'errors materials de la resolució
número 32/2018 de l'expedient 68/2017.
- Acord número 2/2018 d'incompetència del Consell per a conéixer sobre una denúncia
contra la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (expedient 47/2018).

5.5. RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS
Durant l'any 2018, s'han interposat cinc recursos contenciosos administratius contra les
resolucions del Consell:
1r- Recurs interposat pel tercer interessat contra la resolució 71/2017 per la qual s'estima
parcialment una sol·licitud d'informació sobre obres d'urbanització d'un sector.
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2n- Recurs interposat pel tercer interessat contra la resolució 79/2017 per la qual s'estima una
sol·licitud de memòria del lloc de treball i un currículum professional presentat per a optar al lloc
de director de Gestió Sanitària.
3r- Recurs interposat per la reclamant contra la resolució 28/2018 per la qual es declara la
desaparició sobrevinguda de l'objecte respecte a la sol·licitud de còpia del decret o resolució
per la qual s'augmentava al 100% la jornada laboral de netejadora al servei de l'Ajuntament i
la certificació de la contractació.
4t- Recurs interposat pel reclamant contra la resolució 49/2018 per la qual es desestima una
reclamació relativa a contractes de gestió de serveis públics en l'àmbit sanitari, subscrits per
la Generalitat o per qualsevol dels seus organismes entre els anys 1997 i 2017.
5é- Recurs interposat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria contra la resolució 74/2018 per
la qual s'estima una reclamació presentada per un grup polític sobre informació relativa a
activitats municipals.

5.6.
RELACIONS
AMB
EL
CONSELL
TRANSPARÈNCIA I ALTRES ÒRGANS

ESTATAL

DE

El president del Consell de Transparència ha assistit a les següents reunions:
- Assistència el dia 11 de març de 2018, a la jornada Diàleg 360º sobre Transparència i
Participació, aspectes essencials del Govern Obert, amb motiu de la Setmana de
l'Administració Oberta. Organització: Consell de la Transparència i Bon Govern. Lloc: Seu
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Madrid.
- Assistència els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2018, a l'III Congrés Internacional de
Transparència i Dret d'Accés a la Informació Pública. Organització: Acreditra i el Consell
de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia. Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials, Universitat de Cadis.
A aquest congrés van assistir, a més, la vocal Sra. Emilia Bolinches i la secretària de l'Oficina
de Suport al Consell de Transparència.
A més d'això, ha assistit a les següents reunions convocades pel Consell de Transparència i
Bon Govern:
- 23 de gener de 2018.
- 28 de juny de 2018.
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- 17 de desembre de 2018.
Per part seua, la secretària de l'Oficina de Suport al Consell de Transparència, va assistir el
dia 9 de febrer de 2018, a la reunió de treball de la Metodologia d'Avaluació i Seguiment de
la Transparència Activa (MESTA), com a instrument d'avaluació de les obligacions en
matèria de transparència a organismes públics i entitats obligades a complir la llei.
Organització: Consell de Transparència i Bon Govern. Lloc: Seu del CTBG, Madrid.

5.7. JORNADA “CONTINGUT I LÍMITS DEL DRET D'ACCÉS A la
INFORMACIÓ”
Des del Consell de Transparència organitzem el dia 29 de novembre la jornada Contingut i
límits del dret d'accés a la informació, amb l'assistència de persones expertes i també dels
titulars de les presidències dels consells de transparència autonòmics, així com del president
del Consell de Transparència i Bon Govern d'Espanya.
La jornada que es va celebrar en la Sala d'actes de l'Edifici del Consell Social de la Fundació
Universitat Jaume I – Empresa de Castelló de la Plana, es va desenvolupar a través de 5
taules redones en les quals es van tractar els següents temes:
Mesa 1: Abast i límits del dret d'accés a la informació.
Mesa 2: Resolucions dels Consells de Transparència.
Mesa 3: Interpretacions divergents dels Consells de Transparència de la Disposició
addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
Mesa 4: Ponderació entre el dret a la protecció de dades i el dret d'accés a la informació.
Mesa 5: Transparència en la contractació pública. Abast i límits de la confidencialitat en els
contractes públics.
Cal destacar de la jornada la participació en totes les taules dels components del Consell de
Transparència i de la seua oficina de suport tant en les seues intervencions com en les tasques
de presentació i moderació d'aquestes.

5.8. 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
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instrumental de la Generalitat i universitats públiques valencianes, la qual cosa resulta
absolutament impossible de complir donats els mitjans dels quals disposa el Consell.
Malgrat això, per part de l'Oficina de Suport al Consell s'ha realitzat una labor d'estudi durant
els anys 2016, 2017 i 2018 dels portals de transparència municipals de la Comunitat
Valenciana. A continuació, es reflecteixen les xifres obtingudes en finalitzar l'any 2018.
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ESTAT PORTALS TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL PER PROVÍNCIES
VALÈNCIA
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Accés a la Informació Pública i Bon Govern
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