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DECRET D’ALCALDIA
SOBRE SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA PELS CIUTADANS

 
Vista  la  sol·licitud presentada en data 9  de  febrer  de 2019 pel  Sr.  amb DNI  .....617Y, 
d’accés a la informació pública, amb el següent contingut:

Accés a la documentació que disposi en relació a la formació acadèmica del Regidor de CIU a  
l’oposició  Sr.  amb DNI  .....489J,  ja  que  al  portal  de  transparència  de la  institució  no està  
disponible. De no disposar de la documentació, li prego com a màxima autoritat responsable  
d’aquesta  institució,  i  amb el  deure  de  vetllar  per  una  informació  transparent,  veraç  i  bon  
govern,  requereixi  i  convidi  al  Sr.  amb  DNI  .....489J  porti  a  terme  un  bon  exercici  de  
transparència, i lliure còpia compulsada dels graus que afirma estar cursant en l’actualitat, així  
com títols que diu ostentar i que figuren en el seu currículum posant-los a la disposició del  
portal de la transparència, davant la meva sol·licitud. En el cas que es produeixi oposició al  
lliurament  de  la  documentació  pel  Regidor,  li  prego  procedeixi  amb  la  deguda  diligència,  
considerant si ha de continuar o no mostrant a la ciutadania la informació actual que presenta  
la pàgina institucional, i es posi en contacte amb les Universitats que cita el Regidor en el seu  
currículum, als efectes de verificar la informació pública i donar així informació veraç. 

Atesa  la  normativa  vigent  en  matèria  d’accés  a  la  informació  pública,  continguda 
principalment en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques; en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a  la  informació  pública  i  bon  govern;  i  en  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de 
transparència,  accés a la informació pública i  bon govern,  aplicable aquesta última en 
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Atès l’article 31 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, que disposa:

“Article 31. Afectació de drets o interessos de tercers

1. Si la sol·licitud d’informació pública pot afectar a drets o interessos de tercers, d’acord amb  
allò establert per la present llei,  en cas de què els possibles afectats estiguin identificats o  
siguin fàcilment identificables se’ls hi ha de donar trasllat de la sol·licitud i tenen un termini de  
deu dies per presentar al·legacions si aquestes poden resultar determinants del sentit de la  
resolució. 
2. El tràmit d’al·legacions al què es refereix l’apartat 1 suspèn el termini per resoldre. 
3. El trasllat de la sol·licitud ha d’indicar els motius de la sol·licitud, si s’han expressat, però no  
és obligatori revelar la identitat del sol·licitant.
4. S’ha d’informar al sol·licitant del trasllat de la sol·licitud a tercers i de la suspensió del termini  
per dictar resolució fins que s’hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per  
presentar-les”.

Per tot això, 

RESOLC

PRIMER. Notificar al Sr. amb DNI .....489J, regidor del grup polític municipal PDeCAT, com 
a tercer amb drets o interessos afectats en la sol·licitud d’accés a la informació pública 
formulada per part del Sr. amb DNI .....617Y, perquè, en un termini de deu dies, pugui 
realitzar les al·legacions que estimi oportunes. 

 



 

SEGON. Remetre’s l’expedient a la Secretaria Municipal als efectes de què procedeixi a la 
investigació  del  contingut  de  la  sol·licitud  d’informació,  en  el  benentès  que  es  dóna 
preferència  temporal  a  tal  investigació  interna  per  poder  complimentar  els  terminis 
previstos a la norma. 

TERCER. Que, amb els informes corresponents i, si escau, les al·legacions presentades 
per tercers afectats, es remeti l'expedient a l’òrgan competent per a la seva resolució. 

QUART.  Notificar  aquesta resolució  al  Sr.  amb DNI .....617Y, fent-li  avinent  que queda 
suspès el termini per dictar resolució (1 mes) fins que s’hagin rebut les al·legacions o hagi  
transcorregut  el  termini  per  a  la  seva  presentació.  Aquest  termini  de  resolució  es  pot 
prorrogar si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida, fins a un 
termini igual a la meitat de l’inicial. 

CINQUÈ. Donar compte a la Junta de Govern Local i al Ple de la Corporació de la present 
resolució.

    En dono fe
L’Alcalde                                                               El Secretari interventor tresorer
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