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1. INFORMACIÓ GENÈRICA SOBRE EL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA
1.1. ESTRUCTURA I FUNCIONS DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA
Tant l’article 40 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana, 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 serà del Consell.
b) Una comissió consultiva, la qual 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, de l’actual Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, 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, les estableix. Concretament, en el seu apartat primer s’al·ludeix a les funcions
encomanades a la Comissió Executiva, sent aquestes 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 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.
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 a complir millor amb les obligacions contingudes en
aquesta llei.
i) Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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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 ha de comprendre les reclamacions i consultes tramitades, així com les
recomanacions o requeriments que el Consell haja estimat oportú fer 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 la seua banda, el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, desenvolupa les
funcions de la Comissió Executiva que ja hem exposat en el paràgraf precedent i
n’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 ha de publicar informació estadística relativa a les resolucions
complides per l’Administració, incomplides i impugnades davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
- L’article 82 relatiu a les funcions de la Comissió Executiva, en el seu apartat e, 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. D’aquest règim destaquem la previsió del termini màxim per a la resolució
de la consulta i la seua notificació, que s’estableix en deu dies hàbils quan s’inserisca en
la tramitació d’una sol·licitud d’accés i en quinze dies hàbils en la resta de consultes, la
qual cosa s’ha d’explicar 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
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1.2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ SUBJECTIU
L’actuació del Consell de Transparència abasta els subjectes i 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.
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 preveu en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat,
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.
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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 l’esmentada llei, la Comissió Executiva del Consell de
Transparència té el deure de presentar una memòria anual davant de les Corts i el
Consell sobre la seua activitat, així com sobre aquelles recomanacions i requeriments que
considere necessari fer.
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 com ara la dependència orgànica, personalitat jurídica, nombre de
consellers i la seua dedicació, etc. Aquestes dificultats segueixen presents i la nostra
dependència orgànica de l’actual Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica ha sigut utilitzada per aquesta per a restringir el desenvolupament
del Consell de Transparència i impedir-ne la potenciació.
Ens agradaria cridar l’atenció sobre alguns aspectes de la situació actual del Consell:
⁃
Quant al pressupost, durant l’any 2019 el Consell va disposar d’una partida
pressupostària pròpia de 100.000 €. Tot i que cal assenyalar que bona part d’aquest
pressupost no s’ha pogut emprar degut en gran mesura a l’escassetat de mitjans i
personal de l’oficina de suport, cosa que ha impossibilitat poder dur a terme les gestions
necessàries per a organitzar activitats i altres iniciatives.
⁃
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 de 400 € per al president.
Cal destacar en aquest sentit que, a més de l’assistència a les reunions, es requereix 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, en resulta difícil la 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.
⁃
El mes de juliol de 2018 va cessar com a membre vocal de la Comissió Executiva la
Sra. Isabel Lifante Vidal. En 2019 ha pogut ser substituïda per la Sra. Sofía García Solís,
7 / 40

CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

amb motiu de la seua elecció com a vocal per les Corts a proposta del grup parlamentari
Compromís. El dia 9 de maig es va publicar el seu nomenament en el DOGV (núm. 8544),
i es va incorporar immediatament a les reunions del Consell. No obstant això, cal destacar
que durant aquests deu mesos la Comissió Executiva ha estat funcionant amb 4 vocals,
amb la consegüent repercussió en el termini de les resolucions.
⁃
Després de les eleccions s’han produït canvis polítics en l’actual Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, la qual cosa ha provocat
que durant diversos mesos no hi haja hagut una interlocució fluida amb la Secretaria
Autonòmica i uns altres responsables de la Conselleria. Aquest fet no ha sigut del tot
favorable per al funcionament del Consell, atesa la seua situació actual.
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 l’actual Direcció General de Transparència, Atenció a
la Ciutadania i Bon Govern, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica, la qual desplega, 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, així com de la seua
actualització.
·

Ordenació i custòdia de tots els assumptes 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 llocs de treball: una prefectura de servei, una
prefectura de secció i una prefectura de negociat. No obstant això, en 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/a jurídic/a del Consell de Transparència.
Lamentablement la persona que ocupava el lloc d’assessora jurídica va cessar l’octubre
de 2019 i només a l’hora de tancar aquesta memòria el març de 2020 ha sigut
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reemplaçada, motiu pel qual aquest Consell ha estat durant 5 mesos sense suport jurídic.
Malgrat això, durant l’any 2019 s’ha evidenciat la insuficiència d’aquesta dotació en
comparació amb altres òrgans amb competències afins tant de la Comunitat Valenciana
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 (art. 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
preveu el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament 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.
Actualment, en la data de lliurament d’aquesta memòria, pràcticament la totalitat de
l’Oficina de Suport al Consell de Transparència ha sigut renovada..
5. ACTIVITAT REALITZADA
L’any 2019, s’ha procedit a l’obertura d’un total de 210 expedients. L’activitat s’ha dut a
terme, principalment, a través de l’emissió de 167 resolucions corresponents a expedients
oberts durant els anys 2018 i 2019.
Així mateix, s’han remés 6 expedients als òrgans competents per ser l’objecte de la
reclamació matèria aliena a les competències del Consell de Transparència. En relació
amb 16 expedients, s’ha remés escrit al reclamant indicant-li que l’objecte de la
reclamació és alié a les competències del Consell.
A més del que s’ha dit, part de l’activitat s’ha dut a terme a través de l’elaboració de 12
informes, 1 dels quals ha sigut en resposta a consultes fetes en matèria de transparència i
2 van ser emesos 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, mostrem un quadre general comparatiu de l’activitat duta a terme en els
anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, així com un diagrama de barres:
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Nre. de…

Any 2015

Any 2016

Any 2017

Any 2018

Any 2019

Expedients rebuts

28

118

174

200

210

Informes elaborats

0

8

7

8

12

Resolucions
adoptades

0

25

94

176

167

Expedients remesos
a l’òrgan competent

3

6

12

30

6

Altes: escrit al
reclamant, arxiu, etc.

5

14

3

0

16

250
200
150
AÑO 2015

100

AÑO 2016

50

AÑO 2017

0

AÑO 2018
AÑO 2019

Pel que fa a les reclamacions pendents de resolució, es comptabilitzen 96 reclamacions
presentades l’any 2019 i 4 informes que no han pogut ser resolts durant aquest.
Finalment, en relació amb les reclamacions presentades l’any 2019, mostrem una taula
en la qual s’agrupen aquestes per les matèries que constitueixen el seu objecte:
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Matèria

Nre. de reclamacions

Activitat Institucional

1

Bon govern

9

Contractació

10

Ocupació Pública: Processos
Selectius

11

Ocupació Pública: Retribucions i
Relació de llocs de treball

8

Ocupació Pública: Altres

0

Funció Pública

12

Funcionament de l’Administració

0

Informació sobre Cultura y
Espectacles

3

Informació Econòmica: Despeses

0

Informació Econòmica:
Subvencions

0

Informació Jurídica

48

Informació Municipal Diversa

17

Informació Tributaria

1

Medi Ambient

13

Ordenació del Territori, Obres
Públiques i Urbanisme

17
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Publicitat Activa

11

Sanitat

13

Servicis Socials

2

Educació

15

Comerç

0

Esport

1

Transparència

15

Protecció de dades

2

Altres

1

TOTAL

210

5.1. REUNIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Durant l’any 2019, la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern ha mantingut un total de 19 reunions, sent les seues
dates de celebració les següents:
- 24 de gener de 2019.
- 6 de febrer de 2019.
- 14 de febrer de 2019.
- 27 de febrer de 2019.
- 21 de març de 2019.
- 4 d’abril de 2019.
- 25 d’abril de 2019.
- 2 de maig de 2019.
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- 16 de maig de 2019.
- 30 de maig de 2019.
- 20 de juny de 2019.
- 11 de juliol de 2019.
- 12 de setembre de 2019.
- 26 de setembre de 2019.
- 10 d’octubre de 2019.
- 23 d’octubre de 2019.
- 7 de novembre de 2019.
- 21 de novembre de 2019.
- 12 de desembre de 2019.
5.2 ELABORACIÓ D’INFORMES
En 2019, la Comissió Executiva del Consell de Transparència ha elaborat un total de 12
informes, dels quals 10 van ser en resposta a consultes fetes 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
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 (art. 42.1.d) de la
Llei de Transparència):
-Informe 1-2019: consulta sobre la pervivència o no del caràcter reservat del Registre de
Béns i Drets Patrimonials d’Alts Càrrecs, formulada per l’Oficina de Control de Conflictes
d’Interessos, en relació amb l’expedient núm.175/2018.
-Informe 2-2019: Informe emés en resposta a una consulta relativa a les obligacions de
publicitat activa i dret d’accés a la informació pública de les federacions esportives de la
Comunitat Valenciana, formulada per la Direcció General de Transparència i Participació,
en relació amb l’expedient núm.66/2017.
-Informe 3-2019: Informe emés en resposta a una consulta en matèria de transparència o
accés a la informació en relació amb l’art. 95 Llei general tributària (LGT) i el deure de
confidencialitat de les dades tributàries, formulada per l’Ajuntament de València, en
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relació amb l’expedient núm.159/2018.
-Informe 4-2019: Informe emés en resposta a una consulta en matèria de transparència o
accés a la informació en relació amb l’art. 95 Llei general tributària (LGT) i el deure de
confidencialitat de les dades tributàries, formulada per un grup municipal de l’Ajuntament
de València, en relació amb l’expedient 190/2018.
-Informe 5-2019: Informe emés en resposta a una consulta sobre sol·licitud d’accés a
informació pública sobre les eines que utilitza l’Ajuntament per a la tramitació electrònica
de sol·licituds i expedients, formulada per l’Ajuntament d’Orihuela, en relació amb
l’expedient 52/2018.
-Informe 6-2019: Informe emés en resposta a una consulta relativa al dret d’accés a
informació pública sobre resolucions d’aixecament d’objecció d’intervenció a gratificacions
i productivitats de determinats empleats públics, formulada per l’Ajuntament d’Aldaia en
relació amb l’expedient 81/2018.
-Informe 7-2019: Informe emés en resposta a una consulta sobre l’aplicació de la
legislació sobre transparència als operadors empresarials que participen en el
procediment de contractació amb una empresa pública, en relació amb l’expedient
72/2018.
-Informe 8-2019: Informe emés en resposta a una consulta relativa al dret d’accés a la
informació sol·licitada per una plataforma ciutadana amb motiu d’un expedient iniciat per
una mercantil per a l’obtenció del certificat de compatibilitat urbanística, formulada per
l’Ajuntament de l’Alcora, en relació amb l’expedient 152/2018.
-Informe 9-2019: Informe emés en resposta a una consulta relativa a naturalesa i límits de
petició judicial d’accés de perit a expedient, formulada per la Conselleria de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, en relació amb l’expedient 93/2019.
- Informe 10-2019: Informe emés en resposta a una consulta relativa a la informació
mínima en el portal web, així com els límits relatius a alguns vehicles del president i dels
cossos i forces de seguretat de la Generalitat, formulada per la Direcció General de
Transparència i Participació, en relació amb l’expedient 136/2018.
5.2.2. INFORMES DE PROJECTES NORMATIUS (art. 42.1.n) de la Llei de
Transparència):
- Informe 11-2019: Emissió d’informe sobre el Projecte de decret del Consell, pel qual es
crea i regula el canal confidencial segur per a la presentació de denúncies i alertes en
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, a instàncies de la
Sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica, en relació amb l’expedient 63/2019.
- Informe 12-2019: Emissió d’informe relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega la
Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l’activitat dels grups
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d’interés de la Comunitat Valenciana, a instàncies de la Secretaria Autonòmica de
Participació i Transparència, en relació amb l’expedient 127/2019.
Es considera necessari esmentar, malgrat tractar-se d’un informe inclòs en la memòria de
2018 (Informe 8-2018: Informe preceptiu de l’Avantprojecte de llei de govern obert de la
Comunitat Valenciana), que no es van estimar moltes de les al·legacions que es van fer, i
que en textos posteriors no s’han tingut en compte les recomanacions del Consell de
Transparència en l’esmentat informe.
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 167 reclamacions que es troben
publicades en el 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

ANY 2019

NRE.

%

Estimades

53

31.7

Estimades parcialment

16

9.5

Desestimadas

14

8.3

Desistides

7

4.1

Pèrdua de l’objecte

52

31.1

Inadmeses

25

14.9

Total

167

100
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⁃

SEGONS ELS ORGANISMES CONTRA ELS QUALS ES RECLAMA:

Del total de reclamacions resoltes en el 2019, un 54,5 % van ser interposades contra
entitats locals de la Comunitat Valenciana (el 53,3 % contra ajuntaments i mancomunitats
i l’1,2 % enfront de diputacions). Un 26,94 % corresponen a reclamacions dirigides als
diferents departaments del Consell de la Generalitat. El 18,56 % restant han sigut
interposades enfront d’entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, institucions
estatutàries de la Generalitat, les Corts, universitats públiques valencianes, corporacions
de dret públic, etc.

Nre. reclamacions
resoltes

%

Ajuntaments, Mancomunitats,
Federació Valenciana de
Municipis i Províncies...

89

53,3

Diputacions Provincials

2

1,2

Conselleries

45

26,94

Corporacions de Dret Públic

8

4,79

Corts Valencianes

1

0,6

Sector públic instrumental de les
Adm.

9

5,39

Universitats

7

4,2

Entitats concertades con la
Administració

2

1,2

Consorcis

2

1,2

Federacions

1

0,59

Associacions

1

0,59

Organisme reclamat
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TOTAL

⁃

167

100

SEGONS ELS RECLAMANTS:

Pel que fa als reclamants, un 79,64 % de les reclamacions resoltes en l’any passat 2019
van ser interposades per persones físiques, corresponent el 20,36 % restant a persones
jurídiques o col·lectius (associacions, societats mercantils, grups polítics municipals,
sindicats…).

Nre. reclamacions
resoltes

%

Persona física

133

79,64

Persona jurídica

34

20,36

Total

167

100

Tipus de persona

Nre. reclamacions
resoltes

%

Dona

32

24,06

Home

101

75,94

Total

133

100

Nre. reclamacions
resoltes

%

12

35,29

Persona física por gènere

Persona jurídica
Associació / col.legi professional /
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plataforma
Empresa

5

14,71

Grup / partit polític

12

35,29

Sindicat

5

14,71

Total

34

100

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

Esti
ma
des

Esti
ma
des
par
cial
ment

Des
esti
ma
des

Desis
tides

Finalt
za
ció/
pérd
ua de
l’obje
cte

Inad
miti
des

Associació /
col.legi
professional /
plataforma

5

3

0

1

3

0

12

7,19

Empresa

3

0

0

0

2

0

5

2,99

Grup / partit
polític

3

0

4

5

0

12

7,19

Persona física

40

13

10

6

41

23

133

79,64

Sindicat

2

0

0

0

1

2

5

2,99

Total

53

16

14

7

52

25

167

31,74

9,58

8,38

4,19

31,14

14,97

Total (%)
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SEGONS EL TIPUS D’ORGANISME CONTRA EL QUAL ES RECLAMA I EL SENTIT
DE LA RESOLUCIÓ:

Esti
ma
des

Esti
ma
des
par
cial
ment

Des
esti
ma
des

Desis
tides

Finalt
za
ció/
pérd
ua de
l’obje
cte

Inad
miti
des

Ajuntaments,
Mancomunitat
s, Federació
Valenciana de
Municipis i
Províncies...

27

12

9

3

26

12

89

53,29

Diputacions
Provincials

1

0

0

0

1

0

2

1,2

Conselleries

11

2

4

2

18

8

45

26,94

Corporacions
de Dret Públic

7

0

0

0

1

0

8

4,79

Corts
Valencianes

0

0

0

0

0

1

1

0,6

Sector públic
instrumental
de les Adm.

3

0

1

2

3

9

5,39

Universitats

2

2

0

0

2

1

7

4,19

Entitats
concertades
con la
Administració

1

0

0

0

1

0

2

1,2
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Consorcis

1

0

0

0

1

0

2

1,2

Federacions

0

0

0

1

0

0

1

0,6

Associacions

0

0

1

0

0

0

1

0,6

TOTAL

53

16

14

7

52

25

167

31,74

9,58

8,38

4,19

31,14

14,97

TOTAL %

100

A continuació s’informa sobre les resolucions adoptades durant 2019:
-Resolució núm. 1, de 24 de gener de 2019 (expedient núm. 118/2018), per la qual
s’estimen parcialment sol·licituds d’informació relatives a expropiació d’immoble per part
de l’Ajuntament de Sinarcas (Ajuntament de Sinarcas).
- Resolució núm. 2, de 24 de gener de 2019 (expedient núm. 20/2018), per la qual es
desestima una queixa contra el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València,
per incompliment dels principis o conductes regulades en el Codi de Bon Govern
(Ajuntament de València).
- Resolució núm. 3, de 24 de gener de 2019 (expedient núm. 68/2018), per la qual
s’estima una petició d’accés a diversa informació pública sobre una cooperativa
valenciana d’ensenyament (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució núm. 4, de 24 de gener de 2019 (expedient núm. 76/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud de còpia dels plans i el finançament del projecte d’obra de
remodelació “Millora de la plaça del País Valencià” de Picanya (Ajuntament de Picanya).
- Resolució núm. 5, de 24 de gener de 2019 (expedient núm. 71/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’informació sobre el cost de les obres de la reguarda de la Policia
Municipal i del magatzem municipal adjacent, i el finançament d’ambdós (Ajuntament de
San Antonio de Benagéber).
- Resolució núm. 6, de 18 de gener de 2019 (expedient núm. 55/2018), per la qual es
desestima una sol·licitud relativa a la documentació acreditativa del consum telefònic
mensual de 46 línies telefòniques municipals des de juliol de 2015 a gener de 2018
(Ajuntament de València).
- Resolució núm. 7, d’1 de febrer de 2019 (expedient núm. 77/2018), 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.
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- Resolució núm. 17, de 24 de gener de 2019 (expedient núm. 173/2017), per la qual
s’estima parcialment una sol·licitud de certificacions de resolucions municipals sobre
construcció de pàrquing, llicència d’obres i imposicions a termini fix en entitat financera
(Ajuntament de Miramar).
- Resolució núm. 8, de 6 de febrer de 2019 (expedient núm. 83/2018), 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 núm. 9, de 6 de febrer de 2019 (expedients núm. 113/2018 a 116/2018), per
la qual es declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’unes sol·licituds d’accés a
informació pública relatives a la situació mediambiental de diversos paratges naturals
d’Alacant (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural).
- Resolució núm. 10, de 6 de febrer de 2019 (expedient núm. 85/2018), per la qual es
desestima una sol·licitud d’informació sobre contracte de l’Ajuntament amb una entitat per
a la recollida d’animals abandonats al municipi (Ajuntament de Moncofa).
- Resolució núm. 11, de 6 de febrer de 2019 (expedient núm. 86/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació sobre contracte de
l’Ajuntament amb una entitat per a la recollida d’animals abandonats al municipi
(Ajuntament de Borriol).
- Resolució núm. 12, de 6 de febrer de 2019 (expedient núm. 87/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació sobre contracte de
l’Ajuntament amb una entitat per a la recollida d’animals abandonats al municipi
(Ajuntament de Xilxes).
- Resolució núm. 13, de 6 de febrer de 2019 (expedient núm. 88/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació sobre contracte de
l’Ajuntament amb una entitat per a la recollida d’animals abandonats al municipi
(Ajuntament de Vinaròs).
- Resolució núm. 14, de 6 de febrer de 2019 (expedient núm. 91/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació sobre contracte de
l’Ajuntament amb una entitat per a la recollida d’animals abandonats al municipi
(Ajuntament d’Orpesa).
- Resolució núm. 15, de 6 de febrer de 2019 (expedient núm. 92/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació sobre contracte de
l’Ajuntament amb una entitat per a la recollida d’animals abandonats al municipi
(Ajuntament de Cirat).
- Resolució núm. 16, de 6 de febrer de 2019 (expedient núm. 140/2018), per la qual
s’inadmet una sol·licitud de llistes de totes les adjudicacions de treball en el capítol de
metges de família durant el mes de juny de 2018 (Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).
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- Resolució núm. 18, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 66/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’accés a les actes del consell d’administració des de juny de 2015
fins a l’actualitat (GESPA, Gestión y Servicios de Paterna, S.L.)
- Resolució núm. 19, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 97/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’accés a informació pública sobre les eines que utilitza
l’Ajuntament per a la tramitació electrònica de sol·licituds i expedients (Ajuntament
d’Orpesa).
- Resolució núm. 20, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 103/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’actes derivades de processos electorals de les juntes de govern
de col·legis d’infermeria (Consell de Col·legis d’Infermeria de la Comunitat Valenciana,
CECOVA).
- Resolució núm. 21, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 104/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’actes derivades de processos electorals de les juntes de govern
de col·legis d’infermeria (Col·legi d’Infermeria de València).
- Resolució núm. 22, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 105/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’actes derivades de processos electorals de les juntes de govern
de col·legis d’infermeria (Col·legi d’Infermeria de Castelló).
- Resolució núm. 23, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 106/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’actes derivades de processos electorals de les juntes de govern
de col·legis d’infermeria (Col·legi d’Infermeria d’Alacant).
- Resolució núm. 24, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 122/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud de les taules retributives dels funcionaris docents no universitaris
en el període 2002-2017 (Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic).
- Resolució núm. 25, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 89/2018), per la qual es
desestima una sol·licitud d’informació sobre contracte de l’Ajuntament amb una entitat per
a la recollida d’animals abandonats al municipi (Ajuntament de Santa Magdalena de
Pulpis).
- Resolució núm. 26, de 14 de febrer de 2019 (expedient núm. 90/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’informació sobre contracte de l’Ajuntament amb una entitat per a
la recollida d’animals abandonats al municipi (Ajuntament de Sant Joan de Moró).
- Resolució núm. 27, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 73/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte en una sol·licitud d’accés a diversa informació
pública en relació amb l’expedient acadèmic d’alumne de col·legi concertat.
- Resolució núm. 28, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 96/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud de diversa informació del procés de selecció de la convocatòria de
la creació d’una bossa de conductors de l’EMT (Ajuntament de València).
- Resolució núm. 29, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 132/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud de certificats d’acords d’activitat assistencial i administrativa de les
sessions del Consell de Govern durant els exercicis 2016 i 2017, i còpia dels informes
d’activitat (Consorci Hospitalari de Castelló).
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- Resolució núm. 30, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 135/2018), per la qual
s’inadmet una sol·licitud de rectificació pública per presumptes incompliments sistemàtics
dels acords plenaris durant tres anys, així com de la seua difusió pública (Ajuntament
d’Aldaia).
- Resolució núm. 31, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 78/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud de còpia de proposta d’alcaldia per a l’aprovació d’acords i
d’expedient de licitació en execució de Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa
del TSJ (Ajuntament de Benidorm).
- Resolució núm. 32, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 121/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud de decrets de legalització d’infracció urbanística a l’estació
d’autobusos de Benidorm i d’informe extern contractat per a analitzar la situació jurídica
de la nova adjudicació del contracte de gestió de l’estació d’autobusos (Ajuntament de
Benidorm).
- Resolució núm. 33, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 84/2018), per la qual
s’estima parcialment una sol·licitud de còpia d’informes previs a resolucions d’alcaldia
d’alçament d’objeccions formulades per la intervenció en relació amb gratificacions i
productivitats de determinats empleats públics (Ajuntament d’Aldaia).
- Resolució núm. 34, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 128/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’informació de la identitat dels proponents de les preguntes de
prova escrita de tipus test dels candidats a posseir una plaça d’intendent de la Policia
Local (Ajuntament de Moncofa).
- Resolució núm. 35, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 133/2018), per la qual
s’inadmet una sol·licitud d’abonament de retribucions per adscripció temporal en un lloc
A2 de recursos humans (Ajuntament de Teulada).
- Resolució núm. 36, de 27 de febrer de 2019 (expedient núm. 144/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud de diverses informacions
públiques relacionades amb les activitats d’una federació esportiva de la Comunitat
Valenciana.
- Resolució núm. 37, de 21 de març de 2019 (expedient núm. 151/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud de còpia de conveni de cessió
d’instal·lacions de l’Ajuntament a una federació esportiva de la Comunitat Valenciana
(Ajuntament de Borriana).
- Resolució núm. 38, de 21 de març de 2019 (expedient núm. 173/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud de document administratiu que autoritza la realització de
programes formatius o tallers d’una associació d’alumnes d’un centre d’adults (Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució núm. 39, de 21 de març de 2019 (expedients núm. 177/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació sobre expedients
referents a la situació de dependència de progenitor (Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives).
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- Resolució núm. 40, de 21 de març de 2019 (expedient núm. 125/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’informació sobre la reunió entre el president de la Generalitat i el
president del Govern d’Espanya celebrada el juliol de 2018 (Presidència de la Generalitat).
- Resolució núm. 41, de 21 de març de 2019 (expedient núm. 131/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud d’informació sobre la reunió entre el president del Govern
d’Espanya i l’Ajuntament de Castelló celebrada el juliol de 2018 (Ajuntament de Castelló).
- Resolució núm. 42, de 21 de març de 2019 (expedient núm. 170/2018), 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 setembre de 2018 a les Corts (Conselleria de
Transparència i d’Hisenda i Model Econòmic).
- Resolució núm. 43, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 65/2018), per la qual s’estima
una sol·licitud d’informacions sobre el contracte de concessió de la gestió del servei públic
de proveïment d’aigua potable i clavegueram al terme municipal d’Aielo de Malferit
(Ajuntament d’Aielo de Malferit).
- Resolució núm. 44, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 102/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud de relació de despeses i còpia
de factures relatives a partida pressupostària i còpia de justificació i factures de decrets
de provisions de fons i justificacions a nom de funcionari municipal (Ajuntament de
Torrent).
- Resolució núm. 45, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 138/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per la presumpta infracció
d’obligacions de publicitat activa contra el Col·legi d’Administradors de Finques de
València i Castelló.
- Resolució núm. 46, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 166/2018), per la qual s’estima
una sol·licitud d’accés a l’expedient escolar de la seua filla (Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport).
- Resolució núm. 47, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 178/2018), per la qual
s’inadmet una sol·licitud d’accés a diversa informació sobre el projecte i els informes
tècnics de la modificació d’ús de la sala d’espera d’urgències de l’Hospital Clínic
Universitari (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució núm. 48, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 180/2018), per la qual
s’inadmet una sol·licitud de còpia de model d’examen, plantilla correctora i exercici de
procés selectiu per a una borsa d’ocupació temporal de treballador social (Ajuntament de
Godella).
- Resolució núm. 49, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 181/2018), per la qual
s’inadmet una sol·licitud de còpia de l’acta relativa als criteris de correcció utilitzats pel
tribunal d’un procés selectiu per a una borsa d’ocupació temporal de treballador social
(Ajuntament de Mislata).
- Resolució núm. 50, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 186/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’accés a l’expedient escolar
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dels seus fills (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).
- Resolució núm. 51, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 150/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud de diverses informacions
relatives a la gestió municipal (Ajuntament de Bigastro).
- Resolució núm. 52, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 176/2018), per la qual s’estima
una sol·licitud d’accés a les memòries preceptives per a l’adquisició de 17 vehicles i
l’informe previ de patrimoni per a la seua adscripció a l’empresa pública Vaersa
(Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic).
- Resolució núm. 53, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 182/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació sobre diverses
qüestions relacionades amb la celebració d’un festival (Ajuntament de Borriana).
- Resolució núm. 54, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 187/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació relativa al cost
d’adquisició i manteniment dels elements decoratius instal·lats a la ciutat de València amb
motiu dels Nadals des de 2010 fins a 2018 (Ajuntament de València).
- Resolució núm. 55, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 134/2018), per la qual s’estima
parcialment una sol·licitud d’accés a l’expedient generat a conseqüència de les
actuacions consistents en un moviment de terres en un paratge (Ajuntament de Moixent).
- Resolució núm. 56, de 4 d’abril de 2019 (expedient núm. 196/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informe jurídic sobre la
validesa de l’aprovació de plans tècnics d’ordenació cinegètica (Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 57, de 25 d’abril de 2019 (expedient núm. 117/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’informació sobre
reclamacions contra llistes d’admesos en col·legis d’Educació Infantil i Primària
(Ajuntament d’Alacant).
- Resolució núm. 58, de 25 d’abril de 2019 (expedient núm. 169/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud de còpia d’actes de
negociacions de taula autonòmica de coordinació dels SPEIS i no enregistrament dels
plens del Consorci (Consorci de Bombers de València).
- Resolució núm. 59, de 25 d’abril de 2019 (expedient núm. 171/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud de les característiques del lloc
d’agent mediambiental en la relació de llocs de treball (Ajuntament de Santa Pola).
- Resolució núm. 60, de 25 d’abril de 2019 (expedient núm. 199/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una sol·licitud d’accés a informació sense
rebre contestació (informes d’intervenció sobre contractació) (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 61, de 25 d’abril de 2019 (expedient núm. 193/2018), per la qual
s’inadmet una reclamació contra inadmissió de sol·licitud d’informació sobre
acomiadaments i contractacions de personal (GESPA, Gestión y Servicios de Paterna,
S.A.).
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- Resolució núm. 62, de 25 d’abril de 2019 (expedient núm. 184/2018), per la qual
s’estima parcialment una sol·licitud d’informació sobre servei de recollida d’animals de
companyia (Mancomunitat Foia de Bunyol).
- Resolució núm. 63, de 25 d’abril de 2019 (expedient núm. 95/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a diverses
sol·licituds d’informació municipal (Ajuntament de València).
- Resolució núm. 64, de 25 d’abril de 2019 (expedient núm. 185/2018), per la qual
s’inadmet una reclamació contra denegació d’accés a expedient de menor (Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives).
- Resolució núm. 65, de 2 de maig de 2019 (expedient núm. 79/2018), per la qual s’estima
una petició no estimada d’accés a expedient sobre procés judicial (Ajuntament d’Aielo de
Malferit).
- Resolució núm. 66, de 2 de maig de 2019 (expedient núm. 127/2018), per la qual es
desisteix d’una queixa presentada per denegació d’accés a documents de procés selectiu
(Mancomunitat de l’Horta Sud).
- Resolució núm. 67, de 2 de maig de 2019 (expedient núm. 143/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una reclamació per falta de resposta a
sol·licitud de còpia de resolució d’expedient sancionador a l’Ajuntament de Sagunt
(Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències).
- Resolució núm. 68, de 2 de maig de 2019 (expedient núm. 142/2018), per la qual
s’estima una reclamació per denegació d’accés a informació sobre contractes de
comunicació (Ajuntament de Sant Joan d’Alacant).
- Resolució núm. 69, de 2 de maig de 2019 (expedient núm. 189/2018), per la qual
s’estima una reclamació per deficiències de publicitat activa en pàgina web (Ajuntament
de Manises).
- Resolució núm. 70, de 2 de maig de 2019 (expedient núm. 174/2018), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a sol·licituds (Col·legi Oficial de Criminòlegs de
la C. Valenciana).
- Resolució núm. 71, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 195/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre l’oficina de registre municipal (Ajuntament de Benidorm).
- Resolució núm. 72, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 107/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a una
sol·licitud d’informació sobre situació laboral de personal docent de centre privat concertat
(Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).
- Resolució núm. 73, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 7/2019), per la qual es
declara el desistiment d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’accés a
expedient sobre obres en séquia (Ajuntament de Moixent).
- Resolució núm. 74, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 11/2019), per la qual es
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declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a una
sol·licitud d’accés a relació mensual de treballadors del Departament de Salut de la
Ribera (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució núm. 75, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 61/2019), per la qual
s’inadmet una queixa per falta de resposta a sol·licitud d’elaboració de pla d’accessibilitat
municipal (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 76, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 8/2019), per la qual es
desestima una queixa per presumpte incompliment, per part d’un alcalde, dels principis de
bon govern (Ajuntament de València).
- Resolució núm. 77, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 197/2018), per la qual
s’estima parcialment una reclamació contra denegació de sol·licitud de còpia d’examen de
policia local (Ajuntament de la Vilavella).
- Resolució núm. 78, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 1/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una reclamació per falta de resposta a
sol·licitud d’informe sobre problemes fitosanitaris en el cultiu de l’arròs a l’Albufera
(Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 79, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 29/2019), per la qual
s’inadmet una reclamació de reconeixement d’hores extres per assistència a judicis
(Ajuntament de Torrevieja).
- Resolució núm. 80, de 16 de maig de 2019 (expedient núm. 34/2019), per la qual
s’inadmet una reclamació per desestimació de sol·licitud d’informació sobre intervencions
quirúrgiques de reassignació de sexe (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució núm. 81, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 165/2018), per la qual
s’estima una reclamació per denegació de resposta a sol·licitud sobre accés de
l’Ajuntament a dades personals (Ajuntament d’Alacant).
- Resolució núm. 82, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 40/2019), per la qual
s’estima una sol·licitud d’autorització del Col·legi de Metges per a facilitar dades
protegides (Col·legi de Metges de València).
- Resolució núm. 83, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 24/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre nucli zoològic (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 84, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 191/2018), per la qual es
desestima una reclamació contra denegació d’informació sobre ordre en borsa de treball
(Ajuntament de Tavernes Blanques).
- Resolució núm. 85, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 198/2018), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
de diversa informació sobre el depòsit municipal de vehicles (Ajuntament de Dénia).
- Resolució núm. 86, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 10/2019), per la qual es
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declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licituds
d’accés a expedients de contractació d’empresa concessionària de l’Ajuntament
(Ajuntament de Segorbe).
- Resolució núm. 87, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 22/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre llista de vehicles adscrits a una empresa pública (Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 88, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 28/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució núm. 89, de 30 de maig de 2019 (expedients núm. 2,3,4/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una reclamació per falta de resposta a
sol·licitud d’accés a expedient, al·legacions a recursos d’alçada i còpia de resolucions
sobre recursos d’alçada (Universitat Politècnica de València).
- Resolució núm. 90, de 30 de maig de 2019 (expedient núm. 36/2019), per la qual es
declara el desistiment d’una queixa interposada per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre autoritzacions i homologacions de joc a la Comunitat Valenciana
(Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic).
- Resolució núm. 91, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 56/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre contractes publicitaris (Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives).
- Resolució núm. 92, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 57/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre campanya publicitària (Presidència de la Generalitat).
- Resolució núm. 93, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 27/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre conveni de cessió de camp de futbol a entitat esportiva (Ajuntament
d’Almoines).
- Resolució núm. 94, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 31/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre destinació de telèfons mòbils municipals (Ajuntament de Carlet).
- Resolució núm. 95, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 47/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
de còpia d’exàmens d’opositors (Diputació d’Alacant).
- Resolució núm. 96, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 42/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una reclamació per disconformitat amb
resposta oferida a sol·licitud d’informació sobre càrrega o descàrrega de granels al port
d’Alacant (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural).
28 / 40

CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- Resolució núm. 97, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 50/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre dades estadístiques d’accidents de treball i índexs d’absentisme
(INVASSAT).
- Resolució núm. 98, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 188/2019), per la qual
s’estima parcialment una reclamació per denegació d’accés a expedient sobre obtenció
de certificat de compatibilitat urbanística d’activitat d’emmagatzematge de residus
industrials (Ajuntament de l’Alcora).
- Resolució núm. 99, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 194/2019), per la qual
s’estima una reclamació contra denegació de sol·licitud de còpia de moció sobre memòria
de compatibilitat urbanística, relacionada amb l’exp. 188-2018 (Ajuntament de l’Alcora).
- Resolució núm. 100, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 39/2019), per la qual
s’estima parcialment una queixa per falta de resposta a sol·licitud de còpia de l’expedient
d’obra que s’ha de desenvolupar en una plaça d’Alacant (Ajuntament d’Alacant).
- Resolució núm. 101, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 30/2019), per la qual es
desestima una reclamació per resposta incompleta a sol·licitud d’informació sobre
exàmens de procés selectiu de policia local (Ajuntament de València).
- Resolució núm. 102, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 32/2019), per la qual
s’estima una reclamació per disconformitat amb resposta oferida a sol·licitud d’informació
sobre exàmens de procés selectiu (Diputació de Castelló).
- Resolució núm. 103, de 20 de juny de 2019 (expedients núm. 12,13,14,15/2019), per la
qual es declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una reclamació per falta de resposta a
petició d’informacions relatives a diversos contractes, proveïdors, serveis i incentius
pagats pel Departament de Salut de la Ribera (Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).
- Resolució núm. 104, de 20 de juny de 2019 (expedient núm. 172/2018), per la qual es
desestima una reclamació per denegació d’accés a expedient sancionador per matança
de porc de caràcter públic (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural).
- Resolució núm. 105, d’11 de juliol de 2019 (expedient núm. 19/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a una
sol·licitud d’informació sobre obres de construcció de pistes de pàdel en un conjunt rural
(Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
- Resolució núm. 106, d’11 de juliol de 2019 (expedient núm. 38/2019), per la qual es
desestima una sol·licitud de publicació en pàgina web de l’entitat de dades exigides en la
normativa de transparència (Acció Cultural del País Valencià).
- Resolució núm. 107, d’11 de juliol de 2019 (expedient núm. 16/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a una
sol·licitud d’accés a desglossament i detalls de les productivitats i hores extres abonades
per l’Ajuntament (Ajuntament de Teulada).
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- Resolució núm. 108, d’11 de juliol de 2019 (expedient núm. 33/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’objecte d’una queixa per falta de resposta a sol·licitud
d’informació sobre contracte de serveis de socorrisme i salvament a les platges de Sueca
(Ajuntament de Sueca).
- Resolució núm. 109, d’11 de juliol de 2019 (expedient núm. 26/2019), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a sol·licitud d’informació sobre expedient
d’ajudes per a realització de documental (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport).
- Resolució núm. 110, d’11 de juliol de 2019 (expedient núm. 44/2019), per la qual
s’estima una reclamació per denegació de sol·licitud d’informació sobre expedient de la
intervenció municipal (Ajuntament de Serra).
- Resolució núm. 111, d’11 de juliol de 2019 (expedient núm. 149/2018), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’informació sobre titulació
acadèmica d’aspirant en procés selectiu (Ajuntament de Paterna).
- Resolució núm. 112, d’11 de juliol de 2019 (expedient núm. 183/2018), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a sol·licituds d’informació sobre gratificacions
abonades, pagament d’hores extraordinàries i control de fitxatge de serveis extraordinaris
(Ajuntament de Teulada).
- Resolució núm. 113, de 12 de setembre de 2019 (expedient núm. 141/2018), per la qual
s’estima una reclamació per falta de resposta a sol·licitud de còpia de comunicacions
sobre explotació minera (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball).
- Resolució núm. 114, de 12 de setembre de 2019 (expedient núm. 147/2018), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’informació sobre titulació
acadèmica d’aspirant en procés selectiu (Ajuntament de Moncofa).
- Resolució núm. 115, de 12 de setembre de 2019 (expedient núm. 148/2018), per la qual
es declara la pèrdua sobrevinguda d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud
d’informació sobre contracte menor per a assessoria psicològica (Ajuntament de Moncofa).
- Resolució núm. 116, de 12 de setembre de 2019 (expedient núm. 167/2018), per la qual
s’inadmet una queixa per dificultats d’accés com a regidor a informació municipal
(Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig).
- Resolució núm. 117, de 12 de setembre de 2019 (expedient núm. 60/2019), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a diverses sol·licituds d’informació municipal
(Ajuntament de Guardamar del Segura).
- Resolució núm. 118, de 12 de setembre de 2019 (expedient núm. 20/2019), per la qual
es desestima una sol·licitud per falta de resposta a sol·licitud d’accés a documents
d’expedient en matèria de personal (Ajuntament de la Vall d’Uixó).
- Resolució núm. 119, de 26 de setembre de 2019 (expedient núm. 109/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud per denegació d’accés a informació sobre incidents adversos en
punt de vigilància de productes sanitaris (Conselleria de Sanitat i Salut Pública).
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- Resolució núm. 120, de 26 de setembre de 2019 (expedient núm. 168/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud per inadmissió d’accés a documents de la Universitat Jaume I de
Castelló (Universitat Jaume I Castelló).
- Resolució núm. 121, de 26 de setembre de 2019 (expedient núm. 179/2018), per la qual
s’estima una sol·licitud per falta de resposta a sol·licitud d’accés a expedient de comissió
de serveis de lloc de tresoreria de la Diputació de València (Ajuntament de Paterna).
- Resolució núm. 122, de 26 de setembre de 2019 (expedient núm. 9/2019), per la qual es
desestima una queixa per presumpte incompliment per part de la Consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública dels principis de bon govern (Conselleria de Sanitat i Salut
Pública).
- Resolució núm. 123, de 26 de setembre de 2019 (expedient núm. 43/2019), per la qual
es declara la pèrdua sobrevinguda d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud
d’accés a un conveni de manteniment d’un estadi de futbol i la convocatòria de borsa de
treball corresponent a un programa formatiu (Ajuntament d’Alzira).
- Resolució núm. 124, de 26 de setembre de 2019 (expedient núm. 41/2019), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a sol·licitud d’accés a la informació sobre una
parcel·la subjecta a expropiació (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball).
- Resolució núm. 125, de 26 de setembre de 2019 (expedient núm. 53/2019), per la qual
es desestima una reclamació per denegació de sol·licitud d’informació sobre expedient
disciplinari (Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica).
- Resolució núm. 126, de 10 d’octubre de 2019 (expedient núm. 52/2019), per la qual
s’inadmet una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d’informacions dirigides a la
Direcció General de Transparència i Participació per a un estudi d’investigació
(Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica).
- Resolució núm. 127, de 10 d’octubre de 2019 (expedient núm. 59/2019), per la qual
s’inadmet una reclamació per disconformitat amb la resposta oferida a una sol·licitud
d’informació sobre títols universitaris (Universitat d’Alacant).
- Resolució núm. 128, de 10 d’octubre de 2019 (expedient núm. 67/2019), per la qual
s’inadmet una reclamació per falta de resposta a una sol·licitud d’informació relativa a una
llista de sol·licitants d’arrendament de places de garatge (Entitat Valenciana d’Habitatge i
Sòl).
- Resolució núm. 129, de 10 d’octubre de 2019 (expedient 6/2019), per la qual es declara
la pèrdua sobrevinguda d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’accés a una
llista de col·legis que han rebut des de l’any 2005 concert públic i que ofereixen educació
diferenciada (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).
- Resolució núm. 130, de 10 d’octubre de 2019 (expedient 21/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’una queixa per resposta insuficient a una sol·licitud
d’accés a informació sobre una llista de vehicles adscrits a la Conselleria d’Agricultura
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(Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic).
- Resolució núm. 131, de 10 d’octubre de 2019 (expedient 49/2019), per la qual s’estima
parcialment una queixa per falta de resposta a sol·licitud d’informació sobre treballs de
revisió del padró municipal de guals de vehicles (Ajuntament de Puçol).
- Resolució núm. 132, de 10 d’octubre de 2019 (expedient 79/2019), per la qual s’inadmet
una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’accés a expedients de la carpeta
ciutadana privada en seu electrònica (Ajuntament de Teulada).
- Resolució núm. 133, de 10 d’octubre de 2019 (expedient 46/2019), per la qual s’estima
una denúncia per incompliment de deures de publicitat activa d’una entitat privada
subvencionada per la Generalitat (Comunicacions dels Ports S.A.).
- Resolució núm. 134, de 10 d’octubre de 2019 (expedient núm. 64/2019), per la qual
s’inadmet una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’informació sobre candidats a
diputats a les Corts Valencianes (Corts Valencianes).
- Resolució núm. 135, de 10 d’octubre de 2019 (expedient núm. 66/2019), per la qual
s’inadmet una queixa per nomenaments de policies locals vulnerant els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat (Ajuntament de Meliana).
- Resolució núm. 136, de 23 d’octubre de 2019 (expedient 71/2019), per la qual s’estima
una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’informació sobre nínxols del cementeri
(Ajuntament de Torres Torres).
- Resolució núm. 137, de 23 d’octubre de 2019 (expedient núm. 83/2019), per la qual
s’estima una denúncia per incompliment de deures de publicitat activa (Ajuntament de la
Vall d’Uixó).
- Resolució núm. 138, de 23 d’octubre de 2019 (expedient núm. 58/2019), per la qual
s’inadmet una queixa per falta de participació en l’elaboració dels pressupostos
participatius (Ajuntament de Xixona).
- Resolució núm. 139, de 23 d’octubre de 2019 (expedient núm. 70/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud
d’accés a informació sobre una llista de centres emissors de televisió d’escassa potència
de la Generalitat per a cobrir zones d’ombra del senyal TDT, formant part de la xarxa
d’extensió de la televisió digital (Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic).
- Resolució núm. 140, de 23 d’octubre de 2019 (expedient núm. 45/2019), per la qual
s’estima parcialment una reclamació per disconformitat amb la resposta oferida a una
sol·licitud d’informació sobre títols universitaris (Universitat Jaume I de Castelló).
- Resolució núm. 141, de 23 d’octubre de 2019 (expedient núm. 65/2019), per la qual
s’estima parcialment una reclamació per denegació d’accés a còpia d’annex sobre
valoració de funció directiva per part de la inspecció educativa (Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport).
- Resolució núm. 142, de 23 d’octubre de 2019 (expedient núm. 23/2019), per la qual es
declara el desistiment d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’accés a
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informació relativa a procés de selecció i expedient laboral (Institut Valencià d’Atenció
Social-Sanitària “IVASS”).
- Resolució núm. 143,de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 74/2019), per la qual es
declara la pèrdua sobrevinguda d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud
d’accés a informació sobre representants de l’Administració en processos electorals
(Ajuntament de Quart de Poblet).
- Resolució núm. 144, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 78/2019), per la qual
es declara la pèrdua sobrevinguda d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud
d’accés a informació de documents d’expedients sobre queixes dirigides a la Policia Local
(Ajuntament de Teulada).
- Resolució núm. 145, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 84/2019), per la qual
s’estima una denúncia per incompliment de deures de publicitat activa (Ajuntament de
Miramar).
- Resolució núm. 146, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 62/2019), per la qual
s’estima parcialment una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’accés a
informació de factures de telefonia de l’Ajuntament (Ajuntament de Carcaixent).
- Resolució núm. 147, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 72/2019), per la qual
s’estima parcialment una reclamació contra la inadmissió parcial i la denegació de
sol·licitud d’informació sobre controls oficials del benestar animal en escorxadors
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública).
- Resolució núm. 148, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 73/2019), per la qual
s’estima una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d’informació sobre la duplicitat
de tasques en llocs de treball de la universitat (Universitat Politècnica de València).
- Resolució núm. 149, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 77/2019), per la qual
s’estima una reclamació contra la denegació de sol·licitud d’accés a la informació sobre
béns abintestats a favor de la Comunitat Valenciana (Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic).
- Resolució núm. 150, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 82/2019), per la qual
s’estima una reclamació per falta de resposta a una sol·licitud d’accés a expedients de
creació i modificació de relacions de llocs de treball (RLT) (Ajuntament de la Vall d’Uixó).
- Resolució núm. 151, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 91/2019), per la qual
s’inadmet una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’informació sobre tracte de
favor a pacient (Conselleria de Sanitat i Salut Pública).
- Resolució núm. 152, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 102/2019), per la qual
es declara la pèrdua sobrevinguda d’una queixa per falta de resposta a una sol·licitud
d’accés a informació de còpia d’escrit de l’Ajuntament al Seprona sobre emergència de
sinistralitat (Ajuntament de Torres Torres).
- Resolució núm. 153, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 105/2019), per la qual
es declara el desistiment d’una reclamació per denegació d’una sol·licitud d’accés a
examen d’oposició (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).
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- Resolució núm. 154, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 122/2019), per la qual
s’inadmet una reclamació de sol·licitud de documentació sobre el pla lingüístic de centre
docent (C.E.I.P. San Gabriel d’Alacant).
- Resolució núm. 155, de 7 de novembre de 2019 (expedient núm. 55/2019), per la qual
s’estima una denúncia per infracció de deures de publicitat activa (Ajuntament de
Monforte del Cid).
- Resolució núm. 156, de 21 de novembre de 2019 (expedient núm. 80/2019), per la qual
s’estima una reclamació per falta de resposta a una sol·licitud de dret d’accés a
expedients sobre denúncia d’un vehicle (Ajuntament de Xàtiva).
- Resolució núm. 157, de 21 de novembre de 2019 (expedient núm. 95/2019), per la qual
s’inadmet una queixa per falta de resposta a sol·licituds d’informació sobre expedients
municipals (Ajuntament de Teresa de Cofrentes).
- Resolució núm. 158, de 21 de novembre (expedient núm. 76/2019), per la qual s’estima
parcialment una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’accés a informació sobre
comissions de selecció de professor ajudant a la Universitat Politècnica de València
(UPV).
- Resolució núm. 159, de 21 de novembre (expedient núm. 90/2019), per la qual estima
parcialment una queixa per falta de resposta a diverses sol·licituds d’informació sobre
retribucions de llocs d’interventor i tresorer municipal (Ajuntament de Godella).
- Resolució núm. 160, de 21 de novembre de 2019 (expedient núm. 92/2019), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a sol·licitud d’informació sobre documents
d’assessoria laboral externa (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).
- Resolució núm. 161, de 21 de novembre de 2019 (expedient núm. 121/2019), per la qual
es desestima una queixa per falta de resposta a una sol·licitud de certificació sobre una
pregunta en consell veïnal (Ajuntament de Benidorm).
- Resolució núm. 162, de 12 de desembre de 2019 (expedient núm. 85/2019), per la qual
s’estima parcialment una reclamació per denegació d’una sol·licitud d’informació sobre
llicència d’obres, serveis i tributs satisfets de parcel·les (Ajuntament de Tibi).
- Resolució núm. 163, de 12 de desembre de 2019 (expedient núm. 163/2019), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a sol·licituds de còpies d’actes d’assemblees
col·legials (Col·legi de Criminòlegs de la CV).
- Resolució núm. 164, de 12 de desembre de 2019 (expedient núm. 111/2019), per la qual
s’estima una queixa per falta de resposta a una sol·licitud d’accés a expedient de
contracte laboral (Ajuntament d’Orihuela).
- Resolució núm. 165, de 12 de desembre de 2019 (expedient núm. 129/2019), per la qual
es declara la pèrdua sobrevinguda d’una reclamació contra la denegació de còpia
d’informes del Rectorat per a la resolució d’un recurs d’alçada (Universitat d’Alacant).
- Resolució núm. 166, de 12 de desembre de 2019 (expedient núm. 138/2019), per la qual
es declara la pèrdua sobrevinguda d’una reclamació per falta de resposta a diverses
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sol·licituds d’informació sobre urbanització d’immoble (Ajuntament de València).
- Resolució núm. 167, de 12 de desembre de 2019 (expedient núm. 114/2019), per la qual
s’inadmet una reclamació per denegació de sol·licitud d’accés a informe sobre presumpte
assetjament laboral (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).
5.4. ACORDS D’INSTAR LA 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, no s’ha adoptat durant l’any 2019 cap acord per a instar la incoació d’un
procediment sancionador i requerir el compliment de la resolució dictada pel Consell de
Transparència.
5.5. RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS
Durant l’any 2019, s’han interposat quatre recursos contenciosos administratius contra les
resolucions del Consell:
1r- Recurs interposat per l’Ajuntament de Benidorm contra la Resolució 169/2018, per la
qual s’estima una sol·licitud de llista d’establiments comercials en els quals figuren
presumptes irregularitats en l’estat de la seua llicència d’obertura.
2n- Recurs interposat per l’Ajuntament d’Aielo de Malferit contra l’Acord 3/2018, pel qual
s’insta l’Ajuntament d’Aielo de Malferit a la incoació d’un procediment sancionador.
L’Ajuntament ha desistit del recurs contenciós administratiu.
3r- Recurs interposat per Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U. contra la Resolució
18/2019, per la qual s’estima una sol·licitud d’accés a les actes del Consell
d’Administració des de juny de 2015 fins a l’actualitat.
4t- Recurs interposat per l’Ajuntament d’Aielo de Malferit contra la Resolució 65/2019, per
la qual s’estima una sol·licitud d’accés a expedients sobre els recursos contenciosos
contra l’Ajuntament. L’Ajuntament ha desistit del recurs contenciós administratiu.
Cal esmentar en aquest apartat la importància de la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 06.11.2019, que desestima el recurs
d’apel·lació interposat per l’Ajuntament d’Aielo de Malferit contra la Sentència núm.
106/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València, que
desestimava íntegrament el recurs contenciós administratiu núm. 182/2017 interposat per
aquest ajuntament contra la Resolució, de 23.02.2017, del Consell de Transparència de la
Comunitat Valenciana.
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D’aquest, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de València ha dictat, amb data
27.03.2019, sentència que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra
la Resolució del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana, de 02.11.2017,
estimatòria de la reclamació presentada contra la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, que confirma la resolució recorreguda.
5.6. RELACIONS AMB EL CONSELL ESTATAL DE TRANSPARÈNCIA I ALTRES
ÒRGANS
El president del Consell de Transparència ha assistit a les següents reunions i actes:
- Participació el dia 14 de març de 2019 en el seminari “Els lobbies en el govern obert” a
la UAM. L’objectiu del qual és millorar la formació dels estudiants en el coneixement dels
mitjans de col·laboració amb les administracions públiques: sistemes de participació,
consells de transparència, el Govern Obert. Així com reflexionar sobre l’activitat i
regulació sobre les vies de participació, en concret, a través de grups d’influència. Lloc:
Saló de Graus, edifici de Ciències Polítiques, Facultat de Dret (Universitat Autònoma de
Madrid).
- Reunió 8 maig 2019 entre el CTBG, els consells i comissionats de transparència d’àmbit
autonòmic i la FEMP. Lloc: Seu CTBG, carrer José Abascal, 2, Madrid.
- Assistència els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 2019, al IV Congrés Internacional
de Transparència. Màlaga 2019. Organització: Universitat de Màlaga, la Diputació de
Màlaga i l’Associació de Professionals de la Transparència (ACREDITRA). Lloc: La
Térmica de la Diputació de Màlaga.
A aquest congrés van assistir, a més, les vocals de la Comissió Executiva, Sra. Emilia
Bolinches i Sra. Sofía García Solís, i la secretària de l’Oficina de Suport al Consell de
Transparència.
- Assistència el dia 4 de desembre de 2019 a la presentació de la GUIA PER AL BON
GOVERN LOCAL, que va tindre lloc a la Diputació de Castelló.
- Assistència el dia 17 de desembre de 2019 al seté col·loqui sobre salut i transparència:
“La informació sanitària: un dret de la ciutadania”, a la seu del CTBG, carrer José Abascal,
2, Madrid.
A aquest col·loqui van assistir també la vocal de la Comissió Executiva, Sra. Sofía García
Solís, i la secretària de l’Oficina de Suport al Consell de Transparència.
- Assistència, el 19 de desembre de 2019, a la II Edició dels Premis GO! a la investigació i
a la societat civil en el Govern Obert de la Diputació Provincial de València. Lloc: Saló de
Plens de la Diputació de València.
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- La vocal de la Comissió Executiva, Sra. Emilia Bolinches Ribera, va participar el 13 de
desembre de 2019 en el focus group “Els efectes de l’aplicació de la Llei de transparència.
Reptes i oportunitats”. Organització: Observatori de Governança, Transparència i RSC de
la UCH CEU i el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural Infoparticipa de la UAB. Lloc: Palau de Colomina de València.
5.7. AVALUACIÓ DEL GRAU D’APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LA LLEI (art. 42.1 e) y
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 tenint en compte els mitjans dels quals
disposa el Consell.
Malgrat això, per part de l’Oficina de Suport al Consell s’ha dut a terme una tasca d’estudi
durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 dels portals de transparència municipals de la
Comunitat Valenciana. A continuació, es reflecteixen les xifres obtingudes en finalitzar
l’any 2019.
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ESTAT DELS PORTALS DE TRANSPARÈNCIA MUNICIPALS PER PROVINCIES
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ESTAT PORTALS TRANSPARÈNCIA: CASTELLÓ
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