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Recomendación ao Concello da Coruña referente ao exercicio de acceso a un expediente de
contratación.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2015

Estimado Sr.:

Examinado o expediente relativo ao dereito ao acceso ao expediente completo do ano 2014,
sobre a feira taurina que tivo lugar na cidade da Coruña, esta Institución di

ANTECEDENTES

O Instituto Municipal Coruña Espectáculos (en diante IMCE) resolveu estimar o acceso ao
expediente relativos á Feira Taurina do ano 2014, sobre unha petición recibida de D.
.................., en relación ao exercicio do dereito de acceso ao expediente de contratación,
con excepción da documentación administrativa da empresa, o informe de valoración
técnico, a oferta técnica presentada pola empresa, e as referencias á oferta técnica contidas
nos informes posteriores, datos para cuxo acceso o solicitante deberá obter consentimento
inequívoco da empresa afectada.

Motiva a súa decisión sobre a base de que “O informe que valora os aspectos técnicos posúe
o referido carácter interno, xa que o seu contido non se publica, senón soamente os
resultados do mesmo. O mesmo sucede con calquera referencia ao citado informe que se
conteña nos realizados con posterioridade”

Ademais conclúe e cita sentenza do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas (Sala
Terceira) de 14 de febreiro de 2008, que analiza e interpreta a Directiva 89/665/CEE do
Consello, de 21 de decembro de 1989, relativa á coordinación das disposicións legais,
regulamentarias e administrativas referentes á aplicación dos procedementos de recurso en
materia de adxudicación dos contratos públicos de subministracións e de obras, na súa
versión resultante da Directiva 92/50/CEE do Consello, de 18 de xuño de 1992, sobre
coordinación dos procedementos de adxudicación dos contratos públicos de servizos (...) "o
organismo responsable dos procedementos de recurso previstos no devandito artigo 1,
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apartado 1, debe garantir a confidencialidade e o dereito á protección dos segredos
comerciais”.

ANALISE

As administracións públicas, as institucións e os organismos públicos en xeral teñen
funcións, actividades e servizos para cumprir finalidades de interese público en beneficio do
conxunto dos cidadáns. Nun contexto de estado democrático e de dereito, todos os poderes
públicos teñen a lexitimidade que lles dá a participación cidadá na súa configuración (de
forma directa ou indirecta), o cal obriga a dar conta á cidadanía, de acordo co principio de
responsabilidade, da súa actividade e da xestión dos recursos públicos que se puxeron ao
seu alcance.

O desenvolvemento da actividade política e administrativa pon de relevo a existencia de
persoas e organizacións que, de forma lícita, realizan actividades susceptibles de influír na
elaboración e a aplicación das políticas públicas en beneficio e interese doutras persoas ou
organizacións, por elo, é necesario, máis que nunca, o lograr transmitir á sociedade os
valores e estándares de calidade democrática que leva implícita, por exemplo, as boas
prácticas en transparencia.

Aínda que é certo que a data de hoxe, Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, no ámbito autonómico ou local aínda non se
atopa en vigor (en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Canarias ou Castela e
León xa están aprobados textos en relación con esta materia) non menos certo sería a
necesaria adecuación dos principios que a lei 19/2013 xa anuncia e que entrarán en vigor o
10 de decembro de 2015.

Así en relación coa contratación pública, a doutrina xa alcanza a concluír que os contratos
subscritos polos suxeitos obrigados é aplicable (en materia de transparencia ) a todos os
contratos, incluídos os patrimoniais e os menores, e que a información pública relativa aos
contratos debe incluír polo menos a información sobre as entidades e os órganos de
contratación, con indicación da súa denominación exacta, o teléfono e as direccións postais
e electrónicas, a información sobre as licitacións en trámite e  comprender como mínimo o
tipo de contrato, o seu obxecto, o contido económico, os pregos de cláusulas administrativas
e as condicións de execución.

Nos contratos subscritos debería facerse constar ou publicitarse a indicación do seu obxecto,
o importe da licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado para contratar e a
identidade do adxudicatario, a duración, o número de licitadores, os criterios de
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adxudicación, o cadro comparativo de ofertas e as súas respectivas puntuacións, así como os
acordos e informes técnicos do proceso de contratación.

Non queremos obviar nin pasar por alto os límites que a mesma lei 19/2013 recolle e que
tras a súa oportuna motivación, poden concluír a non posta a disposición dun expediente
solicitado por un cidadán; pero estes límites, (Artigo 14) operan cando realmente supoñan
un prexuízo á seguridade nacional ou a defensa, ás relacións exteriores ou a seguridade
pública, incidan sobre as funcións administrativas de vixilancia, inspección e control, aos
intereses económicos e comerciais, o segredo profesional e a propiedade intelectual e
industrial, a garantía da confidencialidade ou ao segredo requirido en procesos de toma de
decisión, circunstancias todas elas que consideramos non se producen neste caso xa que a
aplicación dos límites debería ser xustificada e proporcionada ao seu obxecto e finalidade,
que non é outro que o de protección e atención ás circunstancias do caso concreto, e
especialmente, á concorrencia dun interese público ou privado superior que o xustifique.

Así, o órgano ao que se lle solicita unha información cuxa publicación considera que pode
prexudicar a algún dos límites, deberá valorar se, efectivamente, prodúcese un dano cando
provea esa información e xustificalo.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto non
artigo 32.1 dá Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello da Coruña a
seguinte Recomendación:

Unha paulatina adecuación ás esixencias procedimentais en relación co acceso á información
co establecemento de procedementos e procesos de acceso á  información pública acordes os
contemplados na lei 19/2013 ante a súa próxima entrada en vigor, decembro de 2015.

No caso que nos ocupa, entendemos que sería máis acertado a posta a disposición ao
solicitante de toda a información requirida sobre a base dos principios expostos
anteriormente, sen prexuízo de que a propia administración, coas reservas legais oportunas
en relación coa denegación de acceso total ou parcial, motivando e achegando as liñas de
recurso pertinentes, ademais do amparo da actual normativa vixente, tome en consideración
ou non a súa posta a disposición.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
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aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Consonte ao exposto, declárase concluso o expediente de queixa N.7.Q/24024/14.

Agradézolle a confianza que nos demostrou e reciba un atento saúdo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


