Inspección General de Servicios
Paseo de la Alameda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Códi expedient: D 976/19
Origen de l’actuació:
A l'escrit de denúncia s'exposava que no s'haurien resolt dues petcions d'accés a informació pública en
termini i que, tenint en compte el règim jurídic aplicable, en haver transcorregut un mes des de la petció
havia de considerar-se que s'autoritzava l'accés en virtut de l'aplicació del silenci administratu posituu No
obstant això, aquesta situació generava que es contnuara sense poder concretar materialment l'accés a la
documentació sol·licitadau
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la denúncia presentada, del marc jurídic d'aplicació i contacte amb l'òrgan competentu
Naturalesa de l’actuació:
Investgació abreujadau
Data de comunicació d’actuacions:
7 de maig de 2019
Resultats de l’actuació:
Amb caràcter previ a la realització d'una actuació investgadora respecte als fets denunciats es va sol·licitar
informació als departaments afectatsu Com a conseqüència d'aquestes averiguacions se'ns va indicar que,
la primera de les sol·licituds va ser dirigida a la Conselleria d'Igualtat i Polítques Inclusives, mentre que la
segona d'elles va ser dirigida a la Presidència de la Generalitatu Aquestes petcions van ser remeses als
òrgans competents per a resoldre-lesu En el primer dels casos la petció es va remetre a la Conselleria de
Presidència, més concretament a la Direcció General de Relacions Informatves i Promoció Insttucional,
mentre que, en el cas de la segona petció (remesa inicialment a la citada direcció general) va ser
traslladada a la Societat de Projectes Temàtcs de la Comunitat Valenciana per ser aquesta enttat la que
hauria tramitat l'expedient de contractació sol·licitatu
La primera petció va ser resolta el dia 25/04/2019 i en la mateixa se li concedeix el dret d'accés
(confrmant el sentt favorable de l'acte presumpte per silenci administratu) i en el segon cas, consta que
el 30/04/2019 es va dictar la resolució sobre la petció efectuada i en la mateixa se li indica que, una part
de la informació sol·licitada (documentació justfcatva de l'execució del contracte), no pot ser
materialment facilitada fns que no fnalitze l'execució d'aquests contractes el mes d'octubre de 2019u
Després de les gestons realitzades, es considera que no ha d'obrir-se una actuació investgadora en
relació amb els fets denunciats, en haver sigut dictades les resolucions expresses sobre les petcions
realitzades i vist que la primera resolució no contravé el sentt positu del silenci administratu produït i
que en tots dos casos es disposa de la possibilitat de presentar recurs contra aquestesu Pel que, en
aplicació de l'apartat segon del Protocol pel qual s'estableixen criteris relatus a la iniciació i tramitació de
processos d'investgació desenvolupats per la Inspecció General de Serveis, publicat en el DOGV de
18/11/2015, les denúncies han de referir-se a suposades irregularitats que no tnguen el seu propi i
natural procediment específc de reclamació, atés que en aquest últm supòsit, podran promoure's, si
escau, les reglamentàries reclamacions administratvesu

