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Reclamació exi>edient núm. 49/2016 
Resolució núm. 36 

CONSELL DE TRANSPARENCIA ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
Senyors: 
President: Ricardo García Macho 
Vocals: 
Sra. Emi lia Bolinches Ribera 
Sr. Carlos Flores Juberías 
Sra. Isabel Lifante Vida! 

Valencia, 23 de febrer de 2017 

Reclamant: Sr. Marcos Cantó Cerdá 
Subjecte contra el qua) es formula la reclamació: Ajuntament d' Aielo de Malferit. 

En resposta a la reclamació número 49/2016 presentada a !'empara de l'article 24 de la Llei 2/2015, 
de 2 d'abril, de transparencia, bon govem i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana pel 
Sr. Marcos Cantó Cerdá, en qualitat de president de I' Associació v e·1nal d' Aielo de Malferit, per 
mitja d'un escrit presentat el 13 de julio] de 2016, davant del Consell de Transparencia, Accés a la 
Inforrnació Pública i Bon Govem, considerant els antecedents i foname~ts jurídics que 
s'especifiquen a continuació, i sent ponent el Sr. Carlos Flores Juberías, vocal de la Comissió, 
s'adopta la següent 

RESOLUCIÓ 

ANTECEDENTS 

Primer. Segons es desprén de la documentació remesa a aquest Consell pel recurrent, amb data 14 
d'abril de 2016 el Sr. Marcos Cantó Cerdá, al·legant -encara que sense acreditar-la- la qualitat de 
president de l'Associació Ve'inal d' Aielo de Malferit, va instar el secretari del' Ajuntament d'Aielo 
de Malferit (Valencia) a facilitar-li l'accés al contracte finnat entre l'esmentat Ajuntament i la 
Sociedad Española de Abastecimientos, SA, i proporcionar-li una copia d'aquest, pel qua) se li 
adjudicava a aquesta última "el contracte de concessió de la gestió del servei púb]ic de provei·ment 
d'aigua potable i clavegueram en aqueix terme municipal, i que va ser publicada en el BOP núm. 
103 de data 3/5/2011 de la Província de Valencia". 

Segon. No havent obtingut resposta per part de la mencionada entitat local en el termini legal d'un 
mes a partir de la data de la sol· licitud, per part del Sr. Cantó Cerdá es va intimar novament 
l' Ajuntament d ' Aielo de Malferit perque 1i fera entrega de la mencionada documentació mercé a un 
nou escrit de data 20 de maig de 2016, en el qual després de reiterar la legitimació de l 'Associació 
Ve'inal d'Aielo de Malferit per a subscriure la mencionada reclamació d'accés a la informació 
pública, s'al · legaven així mateix les conseqüencies de l'article 17 de la Llei 2/2015, referit als 
efectes positius del silenci administratiu. 
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Tercer. Donant resposta a ambdós sol·licituds, per mi(ja d'un escrit de data 4 de julio! de 2016 
subscrit per l'alcalde, l' Ajuntament d' Aielo de Malferit va comunicar al dernandant que l'anunci al 
qua! havia fet referencia, publicat en el Butlleti Oficial de la Província de Valencia núm. 103 de 
data 3 de maig de 2011, "Ja conté totes les dades referents a l'adjudicació definitiva del contracte de 
concessió de la gestió del servei públic de provei'ment d'aigua potable i desaigües, fet pel qual la 
sol·licitud es considera manifestament repetitiva d'acord amb l'a1ticle 18 de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern." 

Quart. Així les coses, amb data 13 de julio! de 2016, Marcos Cantó Cerdá, en qualitat de president 
de l'Associació Vei'nal d'Aielo de Malferit, va sol·licitar la intervenció d'aquest Consell, als efectes 
de garantir a l'associació que presideix "el dret que tenim d'accés a la infonnació pública 
referenciada i, si és el cas, exigisca 1.es oportunes responsabilitats". 

Cinqué. Per part d 'aquest Consell, 1 'assumpte va ser objecte de debat en les sessions plenaries de la 
Comissió executiva de 19 de gener, 9 i 23 de febrer, tot aixo després que amb data 11 de novembre 
(Eixida 3417, de 14 de novembre) per part d'aquest Consell se Ji haguera fet arribar a l'Ajuntarnent 
requerit la sol· licitud que formulara les al· legacions que entenguera peitinents, sol· licitud que fins a 
la data de dictar-se la present resolució no tenia resposta. 

FONAMENTS JURÍDICS 

1. De conformitat amb l'article 24.1 en relació amb el 42.1 de la Llei 2/2015, de transparen
cia, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, la Comissió Executiva del 
Consell de Transpar~ncia, Accés a la Informació Pública i Bon Govern és l'organ cornpetent pera 
resoldre les reclamacions que es presenten en el marc d'un procediment d'accés a la infonnació pú
blica, amb caracter previ a la impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa. 

2. Així mateix, l'administració destinataria de la sol·licitud d'accés a la informació pública 
objecte d'aquest recurs - l'Ajuntament d' Aielo de Malferit- esta sense cap genere de dubtes subjecte 
a les exigencies de l'esmentada llei en virtut d'allo que disposa l'article 2.1.d), que es refereix de 
fonna expressa a «tes entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana". 

3. A tés. que l' article 9 .1 de la Llei 2/2015 estableix de manera expressa: 
"Els subjectes mencionats en l'article 2, en l'ámbit de les seues competencies, faran 
pública la infonnació relativa a l'activitat pública que es detalla a continuació. 

a) Tots els .contractes i els encarrecs a mitjans propis, amb indicació de l'objecte, tipus, 
duració, import de licitació i d'adjudicació, procediment utilitzat pera la seua realització, 
instruments a través del qual, si és el cas, s'ha publicitat, nombre de licitadors participants 
en el pro'cediment i identitat de la persona o entitat adjudicataria, així com les 
modificacions, els desistiments i les renúncies. 
Així mateix, es publicaran les prorrogues dels contractes o els encanecs i els procediments 
que han quedat dese1ts, els suposits de resolució de contracte o declaració de nul · litat, així 
com els casos de possibles revisions de preus i cessió de contractes. La publicació relativa 
als contractes menors es realitzará, almenys, trimestralment. 
També es donara publicitat a ]a subcontractació, i s'indicara la identitat deis 
subcontractistes, I'impo1t de cada subcontractació i el percentatge en volum que cada una 
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supose sobre el total del contracte." 

I atés que J'article 11 de la Llei 2/2015 estableix així mateix: 

"Qua]sevol ciutada o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organit
zació legalment constitu'ida, té dret d 'accés a la infonnació pública, per mitja de sol· licitud 
previa i sense més limitacions que les previstes en la Ilei. Pera l'exercici d'aquest dret no 
sera necessari motivar la sol· licitud ni invocar la llei." 

Cal concloure que I 'Ajuntament d' Aielo de Malferit hauria d'haver brindat resposta favorable 
a la sol· licitud del recurrent de tindre accés al contracte subscrit entre ]' Ajuntament i !'empresa 

. Sociedad Española de Abastecimientos, SA, que tenia per objecte la concessió a aquesta de la gestió 
del servei públic de proveYment d'aigua potable i clavegueram d'aqueix municipi. 

4. A tés que així mateix 1 'ruticle 17 .1 de la Llei 2/2015 estableix: 

"Les sol· licituds d'accés a informació pública, hauran de resoldre's i notificar-se al 
sol· licitant i als tercers afectats que ho hagen sol· licitat en el tennini maxim d'un mes des 

de la recepció de la sol·Jicitud per l'organ competent pera resoldre." 

Es pot igualment concloure que l' Ajuntament d' Aielo de Malferit va agreujar les 
conseqüencies de la injustificada negativa al brindar la resposta al Sr. Cantó Cerdá per mitja d'un 
escrit -el subscrit per !'alcalde el 4 de julio! de 2016, abans mencionat- datat un mes i vint dies 
després de transcorregut el termini legal pera fer-ho. 

5. Cap de les dos consideracions precedents queda gens ni miqueta invalidada per l'afirmació 
de !'alcalde en l'escrit de resposta al reclamant, en el sentit que l'anunci publicat en el Butlleti 
Oficial de la Provincia de Valencia núm. 103 de data 3 de maig de 2011, contenía ja "totes les 
dades referents a l'adjudicació definitiva del contracte de concessió de la gestió del servei públic de 
prove'iment d'aigua potable i desaigües", i que en conseqüencia la sol· licitud del Sr. Cantó Cerdá 
resultava "manifestament repetitiva d'acord amb l'aiticle 18 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparencia, accés a la informació pública i bon govern". 

Malament podria ser certa la segona cosa des del moment que la sol·Iicitud de data 14 d'abril 
constituYa - pel que sabem- una petició ex novo, i l'escrit de data 20 de maig una oportuna denúncia 

del transcurs del termini previst per a obtindre una resposta a la petició per part de 1' Administració. 

I malament podría ser-ho el primer, quan estem parlant de documents enterament diferents: i 
és que el que per part del reclamant es demanda no és tant tindre coneixement del fet de 
l'adjudicació en qüestió -cosa el sentit de la qua! és de domini públic jaque va ser publicat al seu 
dia pe! Butlleti Oficial de la Provincia de Valencia- com tindre accés al contracte en qüestió, a fi de 
comprovar els termes exactes en que aqueixa adjudicació es va produir, la qual cosa comporta el 
coneixement de detalls que van molt més enlla d'allo que s'ha referit en el concís text de l'anunci 
de concessió publicat en la p. 87 del núm. 103 del Butlletí Qficial de la Província de Valencia 
corresponent al 3 de maig de 2011. 

6. En efecte, "l' Anunci del' Ajuntament d' Aielo de Malferit sobre l'adjudicació definitiva del 

contracte per a la concessió de la gestió del servei públic de proveYment d'aigua potable i 
clavegueram en aquest terme municipal" conté a penes una informació sumaria sobre quina és 
l'entitat adjudicadora, quin és l'objecte del contracte, de quina manera ha sigut aquest tramitat, i qui 
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ha sigut l'adjudicatari, i obvia multitud de detalls rellevants - sense anar més lluny, els arreplegats 
en el plec de condicions economicoadministratives i en el plec de clausules tecniques, aprovats per 
la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2011, i modificat posterionnent amb data del 7 de febrer 
de 2016- que obviament han hagut de tindre el seu reflex en el contracte. Que l' Ajuntament d' Aielo 
de Malferit responga a una sol·licitud d'accés a un contracte firmat adduint que l'anunci de la seua 
firma ha sigut objecte de publicació oficial constitueix un error de juí que a ningú se li pot escapar. 

7. En última instancia, aquest Consell entén que també competia l'Ajuntament d'Aielo de 
Malferit haver donat compliment a allo que s'ha exigit per l'article 24.3 de la Llei 19/2013, que 
prescriu: 

"Quan la denegació de l'accés a la informació es fonamente en la protecció de drets o 
interessos de tercers s'atorgara, previament a la resolució de la reclama.ció, tramit 
d'audiencia a les persones que pogueren resultar afecta.des perque al·leguen el que al seu 
dret convinga". 

En efecte, és a I' Ajuntament reclamat a qui corresponia el deure de traslladar a la Sociedad 
Española de Abastecimientos, SA, la sol· licitud del Sr. Marcos Cantó, i de la subsegüent reclamació 
del referit Sr. davant d 'aquest Consell en I 'oportú tramit d 'al· legacions, a fi de fer-los arribar a l 'un 
i a l'altre les observacions que en defensa deis seus drets i interessos aquesta companyia creguera 
oportú efectuar. Pel que fa a aquest Consell, la falta d'al·legacions en aqueix sentit sol pot ser 
interpretada com l'admissió tacita que no hi ha drets ni interessos afectats. 

RESOLUCIÓ 

En atenció a.Is antecedents i fonaments jurídics descrits, la Comissió Executiva del Consell de 
Transparencia, Accés a la Informa.ció Pública i Bon Govern a.corda: 

Primer. Estimar la reclamació de data 13 de julio! de 2016 del Sr. Marcos Cantó Cerdá, en qualitat 
de president de l 'Associació VeYnal d 'Aielo de Malferit davant de la falta de contesta.ció de la 
sol·licitud d'informació per part de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i, en conseqüencia, declarar 
que el reclamant té dret que aquest Ajuntament li facilite la informa.ció sol· licitada en el seu escrit 
de 14 d'abril de 2016, consistent en una copia del contracte firmat l'any 2011 entre l'esmentat 
Ajuntament i la Sociedad Española de Abastecimientos, SA, pel qua! se li adjudicava a aquesta 
última la gestió del servei públic de proveYment d 'aigua potable i c]avegueram en aqueix terme 
municipal. 

Segon. Afirmar que l'accés a la inforn1ació reconegut a la reclamant per l'Ajuntament d'Aielo de 
Malferit ho ha sigut una vegada transcorreguts els tenninis preceptius i per silenci administratiu. 

Tercer. Instar l'Ajuntament d'Aielo de Malferit que, en el ter.mini maxim d'un mes adopte les 
mesures necessaries pera proporcionar al reclamant l'accés a la informació referida. 

Quart. Recordar a I' Ajuntament d' Aielo de Malferit que l'article 31 de la Llei 2/2015 de 
transparencia, bon govem i participa.ció ciutadana de la Comunitat Valenciana, qualifica com a 
infracció greu "L'incompliment reiterat de l'obligació de resoldre en termini la sol· licitud d'accés a 
la informa.ció pública", i com a infracció molt greu "L'incompliment de les resolucions dictades en 
materia d'accés pel Consell de Transparencia, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que 
resolguen reclamacions", i aquest Consell esta habilitat per a instar la incoa.ció d'expedients 
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disciplinaris o sancionadors d'acord ambles previsions del títol III de la referida llei. 

Cinqué. Invitar el reclamant a que comunique a aquest Consell qualsevol incidencia que sorgisca 
respecte de l'execució d'aquesta resolució i que puga perjudicar els seus drets i interessos. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podra interposar un recurs 
contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endema de la 
notificació, de conformitat an1b la Llei 29/1998, de 13 de julio!, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

EL PRESIDENT DEL CONSELL DE TRANSPARENCIA, ACCÉS 
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN 

j 

~y~ 
Ricardo García Macho 

- - -----


