
Generalitat Valenciana - Presidencia 

Consell de Transparencia, Accés a la lnformació Pública i Bon Govern. 

Marcos Cantó Cerdá, amb DNI 20414053N, en qualitat de President de I' Associació ve·1nal 

d' Aielo de Malferit, inscrita en el Registre d' Associacions amb el nQ CV-01-055769-V 
t-1(23 ( JolS: 
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EXPOSA: . 

Que amb data de 13/04/2016 varem dirigir escrit al Secretari de I' Ajuntament d' Aielo de 

Malferit on es demanava poder consultar i obtenir copia de "l'adjudicació definitiva del 

contracte de concessió de la gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable i 

clavegueram en aquest terme municipa l i que va ser publicat al BOP nQ 103 de data 3/5/2011, 

de la Província de Valencia, a la "Sociedad Española de Abastecimientos, S.A.", con CIF. A-
46017018". 

Que amb data 19/05/2016, i transcorregut el termini de 30 dies, i entenent el silenci 

administratiu com a estimat, ens dirigirem de nou a I' Ajuntament d' Aielo e Malferit reclamant 
que sens entregara copia de l'adjudicació de referencia. 

Que el Ajuntament ens ha contestat que en lo publicat en el BOP es suficient . (adjuntem 

copia). 

Que d'acord a la legislació existent, tant de la Generalitat Valenciana, com del Govern de 

l'Estat referent a la Transparencia, Bon Govern i Participació Ciutadana, entenem que es 

vulneren els nostres drets coma ciutadans i coma entitat vernal. 

És per aixo que presentem !'oportuna 

RECLAMACIÓ 

Per a que eixe Consell de Transparencia, Accés a la lnformació Pública i Bon Govern fa<;a 

complir el dret que tenim a l'accés a la informació pública referenciada i en el seu cas exigisca 

les responsabilitats oportunes. 

Aielo de Malferit a 12 de juliol de 2016 

Documentació que adjuntem: 

1-Escrit de petició d'informació al Ajuntament d'Aielo de Malferit 

2-Requeriment per silenci administratiu positiu. 

3- Contestació Ajuntament d'Aielo de 4-7-2016. 

i AJUNTAMENT D'ONTINYENT ----------.... 

Data 
1 f HJL. 2016 
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