
 

Núm. d'expedient: GVAGIP/2023/119

RESOLUCIÓ DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA:
ESTIMATÒRIA

I. Antecedents de fet

Primer. El dia 22 de febrer de 2023 té entrada en el registre electrònic de la Generalitat la sol·licitud d'accés
a la informació pública, amb número de registre GVRTE/2023/853329, efectuada a l'empara de la normativa
de transparència de la Generalitat (1), en la qual s'indica el següent:

"Bon dia, volia saber per què m'han donat de baixa del labora a dia 15 de febrer del 2023. Els tràmits que jo
personalment havia fet eren, m'havia donat d'alta en el labora per a renovar el darde al 14 de novembre del
2022, com a millora d'ocupació, i tenia la renovació del darde hui 22 de febrer del 2023. La meua sorpresa ha
sigut que a la aplicació web posava que estava de baixa des del 15 de febrer del 2023. He tornat a activar el
darde, però la meua pregunta és: ¿per què m'han donat de baixa el 15 de febrer del 2023, si jo no l'havia
sol·licitat, i la nova alta que he hagut de fer hui si afectarà la prestació d'ocupació que m'han concedit des del
SEPE? Gràcies de bestreta."

Segon. En aquesta data d'entrada en el registre electrònic de la Generalitat comença a comptar el termini
màxim d'un mes per a resoldre i notificar per l'òrgan competent de la Conselleria de LABORA SERVEI
VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ(2).

Tercer.  En  primer  lloc,  li  demanem  disculpes  per  les  molèsties  que  se  li  hagen  pogut  ocasionar  a
conseqüència de la interposició del seu escrit.

Consultat l’Espai LABORA de Dénia, ens informa que la baixa de la seua demanda és conseqüència d'un alta
en la Seguretat Social. Això ocorre amb els demandants que treballen fent substitucions per períodes curts de
temps, com és el seu cas, perquè quan la Seguretat Social creua les dades, la situació administrativa del
demandant pot haver canviat. En l’Espai LABORA de Dénia se li va poder retrotraure la data de la demanda,
fins i tot no sent el seu Espai LABORA de referència, segons el seu domicili actual.

Existeix la possibilitat de donar-se vosté mateixa de baixa cada vegada que vaja a treballar, i després reactive
la demanda a través de l'app GVA Punt LABORA o en la web “labora.gva.es”.

També li comuniquem que la seua demanda està actualment en l’Espai LABORA de València - Juan Llorens,
segons el  seu domicili  actual,  i  que  pot  contactar  amb el  mateix per  a  qualsevol  consulta  a  través  del
formulari telefònic de la web “labora.gva.es” o demanar cita a través de l'app GVA Punt LABORA o de la
pròpia web.

II. Fonaments de dret

Primer. L'article 27 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i l'article 42.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol,
estableixen que qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització
constituïda legalment, té dret d'accés a la informació pública, mitjançant una sol·licitud prèvia i sense més
limitacions que les establides en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no és necessari motivar la sol·licitud ni
invocar la llei.

Segon. Els articles 9, 28 i 32 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i els articles 44 a 49 del Decret 105/2017, de 28
de juliol, estableixen els límits d'accés a la informació pública, el règim aplicable en el cas que la informació
sol·licitada continga dades de caràcter personal i les causes d'inadmissió.
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Tercer. L'article 35 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, estableix els organs competents per a la resolucio del
procediment de sol?licitud d'acces a la informacio publica. L'article 16 del Decret Decret 216/2020, de 29 de
desembre, del Consell del ROF,  pel qual s'aprova el Reglament organic i funcional de la Conselleria de
LABORA SERVEI  VALENCIÀ  D'OCUPACIÓ  I  FORMACIÓ,  estableix  que  l'organ  competent  per  a
resoldre es DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I SERVICIS. 

En atenció als antecedents de fet i els fonaments de dret descrits,

RESOLC

Primer. Vist que la sol·licitud no incorre en cap dels límits d'accés a la informació pública ni conté dades de
caràcter personal que hagen de ser protegits ni hi ha causa d'inadmissió, s'estima la sol·licitud, es concedeix
l'accés a la informació pública sol·licitada i es posa a disposició de qui l'ha sol·licitat:

Segon.  La normativa de protecció de dades personals serà aplicable al tractament posterior de les dades
obtingudes  a  través  de  l'exercici  del  dret  d¿accés  (4),  la  qual  cosa  comporta  que  qualsevol  tractament
posterior de dades personals obtingudes a conseqüència del present accés haurà d'ajustar-se als principis,
límits i  altres regles contingudes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter  personal  (5).  En
qualsevol cas, es garantirà que no s'altere el contingut de la informació ni es desnaturalitze el seu sentit,
havent de citar-se la font i data de l'última actualització.  La comunicació d'aquesta informació suposa una
cessió  de  dades  de  caràcter  personal  a  la  persona sol·licitant,  que assumirà  la  condició  de responsable
d'aquests, havent de complir les següents obligacions:

◦ Aplicació dels principis de limitació de finalitat, minimització i conservació, d'acord amb el que es
preveu en l'article 5 del Reglament General de Protecció de Dades.
◦ Adopció de les mesures tècniques i organitzatives per a assegurar la confidencialitat i seguretat de
les dades de caràcter personal facilitats.

Tercer. Vistos els antecedents exposats i havent-se pogut recuperar la data de la seua demanda, entenem
resolta la seua sol·licitud d'accés a la informació pública

___________________________
1 Article 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana i capítol II del
títol II del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern.
2 D'acord amb el que s'estableix en l'article 34.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i l'article 55.1 del Decret 105/2017, de
28 de juliol.
4 D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
5 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
general de protecció de dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. Article 9 de la 
Llei 1/2022, de 13 d'abril.
6 Conforme al que s'estableix en els articles 112, 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
.
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Cuart. Notificar a la persona/entitat interessada aquesta resolució que posa fi a la via administrativa. Contra
ella podrà interposar-se un recurs contenciós-administratiu en el  termini  de dos mesos,  comptats des de
l'endemà al de la notificació d'aquesta  resolució (6). No obstant això, amb caràcter potestatiu i previ a la
seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, podrà interposar-se una reclamació davant
el  Consell  Valencià  de Transparència  en el  termini  d'u7n mes,  comptat  també des  de l'endemà al  de  la
notificació d'aquesta resolució (7).

Titular de DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I SERVICIS

7 Segons el que es disposa en l'article 38 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril i l'article 57 del Decret 105/2017, de 28 de 
juliol7 Segons el que es disposa en l'article 38 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril i l'article 57 del Decret 105/2017, de 28 
de juliol
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