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MIGUEL ANGEL DELGADO GONZÁLEZ
Rúa Juan Castro Mosquera, 28,2 d)
15005 A Coruña

Asunto: Solicitude de acceso a información pública
Interesado/a: Miguel Angel Delgado González
Procedemento: TR_5/2019
Nº RSCTG 142/2019

O 5 de decembro de 2019 tivo entrada na Secretaría Xeral de Medios a Resolución da
Comisión da Transparencia de Galicia de data 27 de novembro de 2019 (nº RSCTG
142/2019) na que se acorda estimar parcialmente a reclamación presentada por Miguel
Ángel Delgado González, con DNI núm. 32413124Y.
Para o cumprimento do apartado segundo da dita resolución, e en tanto que o órgano
competente para a xestión dos expedientes de gasto na Secretaría Xeral de Medios é a
Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación de Medios, solicitóuselle a información á
esta subdirección.
O 13 de decembro de 2019 a Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación de Medios,
unha vez revisados os expedientes relativos a contratos, convenios e pagamentos
tramitados que obran

nas dependencias desa Subdirección Xeral e que son da súa

competencia, informou que “non constan nesta Subdirección Xeral datos relativos a

entidade Google Europa, España ou de calquera outro tipo internacional, Google Adwords
o Adsense ou realizadas a través de intermediarios de comunicación”.
Asemade, infórmaselle ao solicitante que con relación con outra solicitude de información
pública de similar contido, formulada por outra entidade interesada, a Presidencia da Xunta
de Galicia, en data 2 de outubro de 2019 o subdirector xeral de Contabilidade, da
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, informou que “En contestación á solicitude

de información presentada (...) relativa aos contratos, convenios, pagos con fondos
públicos ou concesións de calquera tipo, en especial, as que supoñan o acceso a datos ou
sistemas que sexan responsabilidade da Xunta de Galicia ou das suas entidades
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dependentes, relacionados con Google Spain, SL, (...), Google AdWords e AdSense, así
como calquera tipo de relación da Xunta de Galicia con Twitter, informámoslles que
consultado o sistema contable, neste momento non existen anotacións contables relativas
a ningunha das entidades mencionadas”.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2019

Secretaría Xeral de Medios

