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AL•LEGACIONS I AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓ FINS ARA FACILITADA
Aquest escrit és d'ampliació de la informació anteriorment facilitada i urgim a una
contestació donat que ja han passat quasi 6 mesos des del dia 17 de desembre de 2013
en que vam presentar per registre d'entrada de la Conselleria d'Educació la sol•licitud
d’inici de procediment per a la incoació d’expedient BIC
Ja al mes de juliol de 2013, el Consell Valencià de Cultura ( CVC ), organisme tècnic
consultiu de Ia Generalitat Valenciana, va acordar "sol•licitar a Ia Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, que garantís Ia viabilitat , Ia correcta conservació de
l'arxiu documental de Radiotelevisió Valenciana ( RTVV ), de manera que sigui
possible Ia preservació dels documents antics i Ia integració dels nous materials " .El
Consell Valencià do Cultura indicava igualment en el referit document , que aquest
patrimoni " caldria ser protegit per Ia Generalitat com a Bé d'Interès Cultural o figura
similar de Ia Llei de Patrimoni " amb la finalitat de "assegurar la seva conservació en el
futur davant de qualsevol eventualitat " .
Malgrat aquesta sol•licitud formal del CVC, efectuada el juliol de 2013 a Ia Generalitat
Valenciana i de Ia cursada al desembre del mateix any per les nostres entitats: ACICOM
(Associació Ciutadania i Comunicació ) i COBDCV (Col•legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Ia Comunitat Valenciana ), Ia Direcció General de Cultura que
dirigeix Marta Alonso, no ha respost en temps i forma, tal com queda establert a l'article
27.2 de Ia Llei 411998, d’11 de juny, de Ia Generalitat Valenciana , del Patrimoni
Cultural Valencià, on se expressa clarament que el termini per resoldre la sol•licitud
d’incoació haurà de ser resolta en tres mesos. També queda fixat que en cas de
denegació haurà de ser en tot cas motivada; per la qual cosa no deixa lloc per a resoldrela per silenci administratiu. Per altra banda, es requereix la inclusió de dos informes
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favorables, com ha segut el cas, de dues de les institucions consultives establides segons
la Llei de Patrimoni Cultural Valencià.
Tant Ia Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València com el Consell
Valencià de Cultura, han emès sengles informes favorables a Ia incoació de BIC,
reclamant a Ia Generalitat Valenciana I’eficient " protecció i conservació de l'Arxiu
Audiovisual de I'avui ja extinta Ràdio Television Valenciana i de l’arxiu audiovisual de
RTVE a la Comunitat Valenciana" .
Igualment és important destacar , que l’article 5 de Ia vigent Llei 4/1998, d’11 de juny
del Patrimoni Cultural Valencià, estableix que qualsevol ciutadà o entitat, que "tingués
coneixement del perill de destrucció , deteriorament o pertorbació social en la seva
funció social d’un bé del patrimoni cultural ho ha de comunicar immediatament a
I’Administració de Ia Generalitat o l'Ajuntament corresponent, els quals adoptaran
sense dilació les mesures procedents en compliment de Ia present Llei " .
L'article 87 de Ia Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià declara
"d'interès public totes les activitats de conservació i promoció del patrimoni cultural
valencià i el seu caràcter de font de riquesa econòmica per Ia col•lectivitat".
L’article 46 de la Constitució Espanyola de 1978, ordena als poders púbIics "garantir Ia
conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels
pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, sigui quin sigui el règim jurídic i seva
titularitat . La Llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni " .
Per tot això, ambdues entitats: ACICOM i COBDCV ,
SOL•LICITEM :
Que en vista de Ia situació de paràlisi institucional i la incapacitat per tramitar d’acord
amb la Llei, amb Ia deguda diligència, Ia petició de BIC, i donat el gran valor que té
aconseguir Ia protecció legal, conservació i posterior utilització didàctica, cultural i
social de l'esmentat material audiovisual, junt amb la seua posada a disposició de la
ciutadania, reiterem la nostra QUEIXA i sol•licitem de nou l’empara de la Sindicatura
de Greuges de la Comunitat Valenciana, per tal que siga tinguda en compte la nostra
sol•licitud formal d’incoació d’expedient BIC a favor de l'Arxiu Audiovisual de RTVV
i de RTVE, presentada el 17 de desembre de 2013 i fins ara no resolta, ni en un sentit ni
en altre.
Requerim pel present acte a la Direcció General de Cultura de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports en virtut del que disposa en l’article 11 sobre tramitació i
contestació de peticions admeses, de Ia llei orgànica 412.001, de 12 de novembre,
reguladora del Dret de Petició, un Dret fonamental tal com recull l’article 29 de la
Constitució Espanyola de 1978, que procedeixi a donar resposta positiva a la petició
efectuada en el seu dia i que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
procedeixi a requerir d’immediat a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la
Generalitat Valenciana a què respongui a tots els interessats, atès que han transcorregut
quasi 6 mesos des que es va remetre la instància i tota la documentació annexa,
sol•licitant formal i oficialment la incoació d' d' BIC a favor de l'Arxiu Audiovisual de
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l'avui extinta Ràdio Televisió Valenciana i també de l'Arxiu de RTVE a la Comunitat
Valenciana. Advertim que no dubtarem a emprendre les oportunes accions legals, si la
Conselleria de Educació , Cultura i Esports persisteix en no atendre ni cursar les
peticions, denúncies i iniciatives que presentem i que s’ajusten a la normativa legal
vigent .
Que s’extremin al màxim els deures legals que s’extrauen de l’article 42 de la Llei
20/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic i procediment Administratiu comú, i en
aquest sentit, es dicti resolució motivada a totes i cadascuna una de les qüestions
plantejades en el present escrit.
Que si aquest òrgan no fos competent, que ES PROCEDEIXI SENSE MÉS
DILACIONS a donar trasllat del present document a l’autoritat o òrgan competent per
pronunciar o resoldre sobre totes i cadascuna de les qüestions i peticions suscitades en
el mateix, tal com recull l’article 10 sobre Decisions de competència, de la Llei
Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició .
Atentament
València, 26 de maig 2014

Jose Ignacio Pastor Pérez
President ACICOM /Associació Ciutadania i Comunicació)

