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Assumpte: falta de resposta a sol·licitud d'informació sobre el cost i els responsables del pagament 

del consum elèctric del bombament d’aigua potable de Sant Antoni 
 

Distingit Sr. Alcalde, 

 

El Sr. (...), amb DNI (...), manifesta que, mitjançant escrit presentat amb data 

30/7/2019, ha sol·licitat informació sobre el cost i els responsables del pagament del 

consum elèctric del bombament d’aigua potable de Sant Antoni, sense haver rebut cap 

contestació fins al moment. 

 

Una vegada admesa a tràmit la queixa, l'Ajuntament d'Alcoi ens comunica que ja ha 

facilitat la informació sol·licitada. 

 

No obstant això, en la fase d'al·legacions a l'informe municipal remés a aquesta 

institució, l'autor de la queixa efectua les següents manifestacions: 
 

“(…) Tot i això, una de les qüestions que vam plantejar era conéixer les 

persones, òrgan o servei municipal que van prendre la decisió que 

l'Ajuntament d'Alcoi assumira (o no reclamara el cobrament corresponent a 

l'empresa concessionària del Servei Municipal d'Aigües) el cost del consum 

energètic del bombament de Sant Antoni. 

  

Hem pogut comprovar que en les liquidacions trimestrals del cànon variable 

presentades per l'empresa concessionària s'incloïa, en l'import al seu càrrec, 

la factura corresponent al bombament de Sant Antoni, amb tota normalitat, 

fins al 4t trimestre de 2003, i que va ser a partir de la liquidació del 1r 

trimestre de 2004 que es va deixar de cobrar l'esmentada despesa a l'empresa 

Aqualia. 

  

És evident que en algun moment entre eixes dos liquidacions, algun 

responsable municipal va ordenar que aquesta despesa  ─que, recordem-ho, 

ha de ser sufragada per l'empresa d'acord amb el plec de condicions que 

regeix el contracte─  no la pagara Aqualia i passara a ser assumida a costa de 

l'erari municipal. 
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La resposta oferida per l'Ajuntament és totalment genèrica (“tots els governs 

que han passat fins a la data”), però l'objecte de la nostra petició  ─que 

potser no s'ha entés correctament─  era la identitat del responsable municipal 

que va adoptar eixa ordre (…)”. 

 

Partint d'aquests fets, convé destacar que, tant l'article 20.1 de la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com l'article 

17.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i 

participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableixen el termini d'un mes per a 

resoldre les sol·licituds d'informació presentades pels ciutadans.  

 

És molt important respectar aquest termini, ja que, en cas contrari, la informació pública 

sol·licitada pot perdre interés o utilitat. No cap, per tant, retardar la contestació i 

permetre el pas d'alguns mesos sense respondre res al sol·licitant d'informació.  

 

L’esmentada Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació 

ciutadana de la Comunitat Valenciana, ha determinat els eixos sobre els quals bascula 

una “nova política”: els de la transparència informativa i la participació proactiva de la 

ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques.  

 

En l'exposició de motius queda molt clara la voluntat del legislador valencià reflectida 

en les expressions següents: “(…) la societat com a coproductora de coneixement i de 

polítiques públiques (…), la ciutadania com a subjecte de l'acció pública, i no sols el Govern i 

les seues administracions (…)”. 
 

L'article 11 de la referida Llei 2/2015 disposa que: 

 
(...) qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de 

qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació 

pública, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les 

previstes en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no serà necessari motivar la 

sol·licitud ni invocar la llei. 

 

I tot això, sense perjudici de respectar també els límits legals al dret d'accés que estan 

previstos en ambdues lleis. És a dir, si l'Administració considera que hi ha alguna 

limitació legal del dret d'accés que resulta d'aplicació, ha de dictar i notificar dins del 

termini indicat d'un mes una resolució motivada en què explique les raons que 

impedeixen l'accés a la informació pública sol·licitada (art. 20.2 de la Llei 19/2013 i 

17.4 de la Llei 2/2015). 

 

En el cas que ens ocupa, l'autor de la queixa ens indica que encara no s'ha facilitat tota 

la informació sol·licitada, concretament, la identitat de l'òrgan o responsable municipal 

que va decidir que l'Ajuntament d’Alcoi assumira o no reclamara el cost del consum 

energètic a l'empresa concessionària del servei municipal d'aigua potable.  

 

En virtut de tot el que antecedeix, i atenent a les consideracions exposades per a la 

defensa i l’efectivitat dels drets i llibertats compresos en els títols I de la Constitució i 

de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que 

disposa l'art. 29.1 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'aquesta 

institució, considerem oportú RECOMANAR a l'Ajuntament d’Alcoi que facilite a 

l'autor de la queixa la informació pública que es troba pendent de lliurament.  
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Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta 

aquesta recomanació o, si s’escau, que ens manifeste les raons que considere per a no 

acceptar-la, i això, d'acord amb allò que s'ha previst en l'art. 29 de la Llei 11/1988, 

reguladora d'aquesta institució. 

 

Perquè en prenga coneixement, li fem saber, igualment, que, a partir de la setmana 

següent a la data en què s'ha dictat la present resolució, aquesta s'inserirà en la pàgina 

web de la institució. 

 

Li agraïm per endavant la remissió del preceptiu informe i el saludem atentament. 

 

 

 

Ángel Luna González 

Síndic de greuges de la Comunitat Valenciana (e. f.) 
 

 

 


