EXPEDIENT: 290/2020
Assumpte: Sol·licitud d’accés projecte de Polígon Mancomunat
D. Blas Calbo Ferrándiz, President de la Mancomunitat de municipis de l'Alcoià i el
Comtat, per la present, i vista la seua sol·licitud en la que demana accés al projecte
de Polígon Mancomunat plantejat per a executar a la localitat de Muro d’Alcoi i
saber en quina fase es troba l'esmentat projecte, presentada per registre electrònic
en data 14 d’octubre de 2020, i amb número de registre d’entrada 529, li informed:
Fins el moment, hi ha elaborat un estudi de viabilitat sobre el desenvolupament
urbanístic dels sectors industrials PI-2 i PI-3 del terme municipal de Muro d’Alcoi, la
redacció del qual va ser encomanada per l’Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE) a un equip tècnic extern, i que va ser finalitzat en desembre del
2019.
Vist que segons la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i el bon govern “Quan la informació objecte de la sol·licitud, fins i
tot obrant en poder del subjecte al qual es dirigeix, haja sigut elaborada o generada
en la seua integritat o part principal per un altre, se li remetrà la sol·licitud a aquest
perquè decidisca sobre l'accés”, i tenint en compte que la informació objecte de la
sol·licitud obrant en poder de la Mancomunitat ha sigut elaborada o generada en la
seua integritat per un altre, li informe que remetem la sol·licitud a l’Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial (IVACE) perquè decidisca sobre l'accés sol·licitat.
Al mateix temps, i vist que a la seua sol·licitud no indica la modalitat elegida per tal
d’accedir a la informació sol·licitada, preguem faça constar aquesta qüestió per a
poder procedir en el moment hi haja una resolució per part de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE).
Finalment, i segons sol·licita també, li informe que l’esmentat projecte actualment
es troba a l’espera de tenir una reunió amb el Director de Relacions Institucionals de
l’Entitat Pública Empresarial del Sól (SEPES), adscrita al Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, per tal de poder presentar-lo i aconseguir la implicació
d’aquest organisme en la seua execució.
Atentament,

EL PRESIDENT
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