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DOCUMENT INFORMATIU SOBRE EL DRET 
D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA  

 
Data d’actualització: 22/01/2018 
Data de la propera actualització: en el moment que es produeixin variacions. 
 

1. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
1.1 Denominació 

 
1.2 Presentació 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 19 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, les Administracions públiques catalanes han de donar 
resposta a l’exercici del dret d’accés en les condicions que marca la llei, en concret al Títol III 
que el regula, el delimita i estableix el sistema de garanties que vetlla pel seu compliment (De 
la informació pública). 
 
En el preàmbul de la llei s’explicita l’objectiu principal de la transparència, on el dret d’accés 
a la informació pública és un dels pilars bàsics: “Amb aquesta llei, en definitiva, es pretén 
introduir un canvi en la cultura administrativa… La transparència i el dret d’accés a la 
informació pública es consoliden, així, com a eines determinants del control social de 
l’Administració i de la seva activitat, en benefici d’una major qualitat democràtica.” 
 
La Llei de Transparència defineix el dret d’accés a la informació pública com un dret 
subjectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir, gratuïtament, la informació 
pública. 
 
Així, doncs, l’Ajuntament de Molins de Rei, en compliment d’aquesta norma, estableix el 
sistema i el procediment necessaris per tal de garantir l’exercici del dret d’accés a la 
informació pública. 
 
1.3 Destinataris 
Els ciutadans i ciutadanes,  majors de 16 anys, residents o no a Molins de Rei. 
 
1.4 Condicions d’accés 
-Persones majors de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona 
jurídica legalment constituïda (art. 2.c i 18 de la Llei 19/2014). 
-Formalitzar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
presencialment o per via telemàtica, si bé també es pot fer per qualsevol dels llocs que 
preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 



 
 

 

2 
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei 
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat 

 

les administracions públiques. 
L’article 26 de la Llei de Transparència estableix els requisits de les sol·licituds d’informació 
pública: 
“1.- Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que 
permeti tenir constància de: 

a) La identitat del sol·licitant. 
b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap 

document ni expedient concrets. 
c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació. 
d) Una adreça de contacte electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el 

sol·licitant i l’Administració. 
2.- El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’exercici del 
dret d’accés a la informació pública. La absència de motivació en cap cas no pot ésser una 
causa per a denegar la sol·licitud.” 
 
1.5 Serveis que s’ofereixen 
Accés a la informació pública de l’Ajuntament de Molins de Rei, sense més límits que els 
establerts en normes amb rang de llei. 
 
1.6 Calendari i horaris de funcionament 
Es pot sol·licitar l’accés durant tot l’any, per les vies assenyalades a l’apartat 1.4 d’aquesta 
carta de serveis. 
-Si voleu fer la sol·licitud presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), aquest és el lloc, 
calendari i horaris d’atenció: 

Adreça: Rubió i Ors, 2-4  
Població: Molins de Rei  
Codi postal: 08750  
Telèfon: 93 680 33 40  
Fax: 93 680 33 62  
E-mail: ajuntament@molinsderei.cat  
Horari: De dilluns a dijous de 8:30 h. a 19:00 h i divendres de 8:30 h. a 15:00 h.  
Enllaç al web municipal: http://www.molinsderei.cat/adreces-i-telefons/servei-
datencio-municipal 

-Si voleu fer la sol·licitud telemàtica, haureu d’omplir una instància genèrica que trobareu en 
aquest enllaç del web municipal: http://www.molinsderei.cat/temes/atencio-a-la-ciutadania 
S’ha d’esmentar, també, que l’Ajuntament està en procés d’elaboració d’un model específic 
de sol·licitud d’accés a la informació pública que s’anunciarà degudament. 
 
1.7 Òrgan responsable de la gestió 
L’Ajuntament és la institució responsable de la resposta a les sol·licituds d’accés a la 
informació pública, si bé l’elaboració de la mateixa correspon als departaments específics 
gestors de la matèria de la qual es vol obtenir la informació. El Negociat de Transparència 
efectua el control del procés de resposta i fa les funcions d’interlocució i assessorament de les 
persones sol·licitants. 
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1.8 Contacte amb l’òrgan responsable de la gestió 
Inicialment, el contacte l’efectuarà el Negociat de Transparència, que valorarà si cal o no 
derivar-lo a l’òrgan gestor de la informació. 
Persona de contacte: el cap de Negociat de Transparència, Jordi Cabezón i Saura. 
 
1.9 Àrea municipal 
Àrea d’Alcaldia 
 
1.10 Regidoria 
Regidoria de Transparència 
 
1.11 Adreça 
Pl. de Catalunya, 1 
08750 Molins de Rei 
 
1.12 Telèfon 
Tel: 93-680-33-40 Ext. 1151 
 
1.13 Correu electrònic 
c/e: jcs@molinsderei.cat 
 
1.14 Pàgina web i xarxes socials 
-Web municipal 
-Portal de Transparència de l’AOC 
 
1.15 Mapa de localització 
Ho trobareu en aquest enllaç del Web municipal: http://www.molinsderei.cat/adreces-i-
telefons/ajuntament-1 
 
1.16 Formes d’accés i transport públic 
-Com arribar-hi i moure’s a Molins de Rei (consulteu aquest enllaç): 
http://www.molinsderei.cat/la-vila/arribar-hi-i-moures 
 
1.17 Forma de gestió 
El dret d’accés a la informació pública el gestiona directament l’Ajuntament. 
 
1.18 Tràmits relacionats 
Sol·licitud d’accés a la informació pública, mitjançant instància genèrica. 
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2. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI 
 
2.1 Missió 
La missió del dret d’accés a la informació pública és garantir el control social de 
l’Ajuntament de Molins de Rei i de les seves activitats per part de la ciutadania, així com la 
afavorir la participació ciutadana, en benefici d’una major qualitat democràtica (Llei 
19/2014, del 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). 
 
2.2 Visió 
Volem que el dret d’accés a la informació pública esdevingui una eina útil a la ciutadania, 
tant per controlar l’activitat municipal com per impulsar la participació ciutadana. 
 
2.3 Valors 
El valor fonamental que inspira el dret d’accés a la informació pública és el de la 
transparència, entesa com “l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la 
informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions amb caràcter 
permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per 
mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els 
facilitin la participació en els assumptes públics” (art. 2.a de la Llei de Transparència). 
  
2.4 Objectius generals del servei 
És un objectiu estratègic de l’Ajuntament de Molins de Rei fer que la transparència i el bon 
govern siguin un fet normal en la manera d’actuar del conjunt de l’organització i dels 
serveis municipals, d’acord amb els preceptes de la Llei de Transparència. 
Són objectius generals en l’àmbit del dret d’accés a la informació pública: 
-Garantir el dret d’accés, tot aplicant els procediments que marquin les normes legals de 
referència. 
-Gestionar eficaçment les sol·licituds d’accés. 
-Donar a conèixer, mitjançant publicitat activa, l’actuació municipal en l’àmbit del dret 
d’accés a la informació pública, a efectes que el servei pugui ser conegut i avaluat per la 
ciutadania. 
 

3. DRETS I DEURES DELS USUARIS/ES 
 
3.1 Drets dels usuaris/es 
-Dret a sol·licitar l’accés a la informació pública i a rebre la resposta en els terminis i en les 
condicions legalment establertes. L’article 33 de la Llei de Transparència regula els 
terminis: 

“1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de resoldre en el termini 
d’un mes a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud. 
2. El termini a què fa referència l’apartat 1 es pot prorrogar, si ho justifiquen el 
volum o la complexitat de la informació requerida, fins a un termini igual a la meitat 
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de l’inicial. La pròrroga i les causes que la motiven han d’ésser comunicades a 
l’interessat. 
3. En el termini a que fa referència aquest article s’ha de resoldre la sol·licitud i 
notificar la resolució a l’interessat. 
4. El termini a què fa referència aquest article només pot restar en suspens en els 
casos establerts expressament en aquesta llei i per la legislació general sobre règim 
jurídic i procediment administratiu.” 

-Dret a ser tractats amb correcció i amabilitat. 
-Dret a obtenir informació i a ser assessorats vers el procediment d’accés a la informació 
pública, i a conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació de la seva sol·licitud. 
-Dret a triar, entre les llengües oficials, aquella en la que volen ser atesos. 
-Dret a presentar queixes, suggeriments i propostes de millora. 
-Dret a presentar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament, si no s’està conforme 
amb la resposta o la informació rebuda i, en el seu cas, de reclamació gratuïta davant la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, o qualsevol altre recurs que contempli la legislació vigent. 
 
3.2 Deures dels usuaris/es 
-Deure de sol·licitar l’accés a la informació pública d’acord amb el procediment legalment 
establert. 
-Deure que una eventual reutilització de la informació pública s’ha de realitzar en aplicació 
d’objectius lícits, sense alterar el contingut ni desnaturalitzar el sentit de la mateixa i citant 
la font, si escau. 
-Deure de tractar amb educació i consideració als empleats públics responsables de tramitar 
les sol·licituds d’accés a la informació pública. 
 

4. NORMATIVA REGULADORA 
 
4.1 Reglament del servei 
S’aplica el que preveu el Títol III (De la informació pública), de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
4.2 Ordenances fiscals 
Atès que és un servei gratuït, no hi ha una ordenança fiscal específica. 
Tanmateix, s’ha de tenir en compte el que diu l’article 37 de la Llei de Transparència, que 
preveu el següent: 

“Article 37. Gratuïtat i contraprestacions 
1.- L’accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc 
on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han 
d’ésser lliurades per correu electrònic. 
2.- L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden 
restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de 
l’operació.” 

En aquest sentit, s’aplicaria l’Ordenança Fiscal C4 (Taxa per a expedició de documents 
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administratius). En concret, afectaria als següents apartats de l’article 7è: 
2.- Documents expedits o estesos per les oficines municipals. 

a) Fotocòpies o Còpies de documents municipals. 
e) Exemplar de les Ordenances Fiscals i dels preus públics, o del Pressupost 
municipal 
i) Impressió 1 full DIN A-4 

6.- Plànols i documents urbanístics 
Així mateix, s’ha de tenir en compte la previsió d’exempció d’aquesta taxa per a 
determinats col·lectius, que es recull en l’article 8è. Bonificacions de la quota i exempcions. 
Enllaç amb les ordenances fiscals: https://www.molinsderei.cat/lajuntament/informacio-
institucional/ordenances-fiscals-i-preus-publics 
 
4.3 Legislació de referència 
-Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LTAIPBG). 
-Llei estatal 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
Altres lleis relacionades: 
-Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
-Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 

5 RÈGIM ECONÒMIC I FINANÇAMENT DEL SERVEI 
 
5.1 Règim econòmic aplicable (taxes, preus públics) 
Veure apartat 4.2 Ordenances Fiscals 
 
5.2 Ingressos 
L’accés a la informació pública no origina ingressos a l’Ajuntament de Molins de Rei. 
El servei es finança, fonamentalment, mitjançant el pressupost municipal i, eventualment,  
mitjançant subvencions finalistes d’altres institucions. 
 
5.3 Despeses 
Les despeses d’aquest servei corresponen al cost de les actuacions per al tràmit de les 
sol·licituds d’accés a la informació pública, per a l’elaboració i manteniment del seu 
sistema estadístic d’informació (estadística), per a l’elaboració de projectes i informes 
d’aquest àmbit, i per a la publicitat activa corresponent (Web municipal i Portal de 
Transparència). 
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6 COMPROMISOS DE QUALITAT, OBJECTIUS ESPECÍFICS DE QUALITAT I  
INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL SERVEI 

 
6.1 Compromisos de qualitat del servei 
L’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a: 
-Respondre el 100% de les sol·licituds d’accés a la informació pública dins dels terminis i 
procediments previstos a la Llei de Transparència, amb un marge de tolerància del 5%, per 
a casos degudament justificats. 
-Tenir un/a professional de referència disponible per atendre demandes d’informació i 
assessorament, i per informar de l’estat de tramitació de les sol·licituds d’accés. 
-Publicar al Web municipal / Portal de Transparència una estadística mensual i anual de 
l’activitat del servei. 
 
6.2 Compromisos amb la igualtat de gènere 
Pel que fa a la igualtat de gènere, l’Ajuntament es compromet a que hi hagi igualtat de 
tracte entre dones i homes en l’accés a la informació pública i a incloure la variable sexe en 
les estadístiques que afectin aquest àmbit, amb l’objectiu de conèixer el grau de participació 
d’homes i dones en l’accés a la informació pública i treure’n conclusions. 
 
6.3 Compromisos amb el medi ambient 
L’Ajuntament es compromet a: 
-Maximitzar la tramitació en format digital de les sol·licituds d’accés, reduint tant com 
sigui possible la impressió en paper de la documentació generada. 
-Maximitzar la resposta en format digital als sol·licitants, fent residual les comunicacions o 
notificacions en paper, i solament pels casos en que sigui estrictament necessari. 
  
6.4 Compromisos amb les persones amb diversitat funcional 
L’Ajuntament es compromet a: 
-Informar, assessorar i fer un acompanyament personalitzat en el tràmit de les sol·licituds 
d’accés a aquelles persones amb diversitat funcional que ho sol·licitin o que es detecti que 
ho puguin necessitar. 
-Estudiar i aplicar solucions tecnològiques d’ajuda a la tramitació de les persones amb 
diversitat funcional en el Web municipal. 
 
6.5 Estàndards de qualitat obligatoris normativament 
Els estàndards de qualitat obligatoris normativament els fixa el Títol III de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i són 
aquells que afecten, especialment, al dret d’accés, als límits i accés parcial, als requisits i al 
procediment i al sistema de garanties. 
 
6.6 Estàndards de qualitat obligatoris institucionalment 
Els que es fixin normativament per l’Ajuntament de Molins de Rei. 
En aquests moments, el Quadre de Comandament municipal té establert com a estàndard, 
que es respongui el 100% de les sol·licituds d’accés dins de termini, i que el grau de 
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satisfacció dels usuaris sigui igual o superior al 75% (que la proporció de reclamacions no 
superi el 25% de les sol·licituds). 
 
6.7 Altres estàndards de qualitat de referència 
No s’han constatat altres estàndards de referència elaborats per tercers, fins a la data. 
 
6.8 Objectius específics de qualitat del servei 
-Respondre, dins de termini, el 100% de les sol·licituds d’accés a la informació pública. 
-Respondre, dins de termini, el 100% de les reclamacions presentades a la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) de la Generalitat de Catalunya. 
-Fer publicitat activa de l’actuació municipal en matèria d’accés a la informació pública. 
 
6.9 Indicadors de gestió 
A continuació es descriuen les dades de gestió que l’Ajuntament elaborarà mensualment, 
amb acumulació de dades anuals (totes aquestes estadístiques les podeu trobar a l’enllaç 
següent: https://www.molinsderei.cat/lajuntament/transparencia): 
-Nombre de sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes. 
-Nombre de persones individuals que han fet sol·licitud. 
-Percentatge de sol·licituds segons la variable sexe. 
-Lloc de residència de les persones sol·licitants. 
-Sol·licituds inadmeses. 
-Arxivament de l’expedient per no compliment de requisits per part del sol· licitant. 
-Competència municipal i derivació de sol·licituds a altres administracions competents. 
-Àrees municipals responsables d’aportar la informació. 
-Departaments responsables d’aportar informació. 
-Temàtica general de les sol·licituds. 
-Classificació temàtica de les sol·licituds. 
-Idioma sol·licitat. 
-Compliment dels terminis legals de resposta a les AIP. 
-Procediment de notificació de les respostes a les AIP. 
-Sol·licituds afectades per límits d’accés, total o parcial. 
-Sol·licituds amb afectació de tercers identificables que s’hi puguin oposar. 
-Sol·licituds a les quals es lliura la informació en el format demanat, o acordat 
expressament. 
-Format sol·licitat, o acordat expressament. 
-Aplicació de pròrroga de 15 dies en la resposta per tasca complexa. 
-Sentit de la resposta de l’Ajuntament a la sol·licitud. 
-Reclamacions a la GAIP. 
-Recursos potestatius de reposició. 
-Recursos contenciosos administratius. 
 
6.10 Indicadors de resultat 
A continuació es descriuen els indicadors de resultat que valoren l’assoliment dels objectius 
marcats en matèria d’accés a la informació pública, en percentatge. El període de referència 
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és d’1 any: 
-Grau d’assoliment de l’objectiu de respondre les sol·licituds d’accés a la informació 
pública dins de termini. Fórmula de càlcul de l’indicador: Grau d’assoliment = (nombre de 
sol·licituds respostes dins de termini/nombre de sol·licituds presentades)*100. 
-Grau d’assoliment de l’objectiu de respondre les reclamacions a la GAIP dins de termini. 
Fórmula de càlcul de l’indicador: Grau d’assoliment = (nombre de reclamacions respostes a 
la GAIP dins de termini/nombre de reclamacions presentades a la GAIP)*100. 
-Grau de satisfacció dels usuaris. Fórmula de càlcul de l’indicador: Grau de satisfacció = 
nombre de reclamacions i recursos presentats a respostes a sol·licituds d’AIP/nombre de 
sol·licituds d’AIP)*100. 
 
7 CANALS DE PARTICIPACIÓ DELS USUARIS/ES I DE LA CIUTADANIA EN LA 

MILLORA DEL SERVEI 
 
7.1 Consells sectorials de participació 
No hi ha previst cap òrgan sectorial de participació específica en matèria de dret d’accés a 
la informació pública. 
 
7.2 Enquestes de satisfacció dels usuaris 
El grau de satisfacció dels usuaris el mesurarem, directament, d’acord amb el grau de 
recursos i reclamacions presentades per les persones sol·licitants. Si no hi ha recurs o 
reclamació, es considera que la informació rebuda ha estat satisfactòria per a la persona 
sol·licitant. 
 
7.3 Altres canals de participació 
Sistema de queixes i suggeriments de l’Ajuntament. 
 
8 QUEIXES, SUGGERIMENTS, AGRAÏMENTS, RECURSOS I RECLAMACIONS 

 
8.1 Queixes, suggeriments i agraïments 
Es poden presentar queixes, suggeriments i agraïments sobre el dret d’accés mitjançant el 
sistema general que podeu trobar en aquest enllaç: 
https://www.molinsderei.cat/lajuntament/seu-electronica/tramits-per-internet/queixes-i-
suggeriments 
 
8.2 Vies de recurs i reclamació 
-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant resolucions de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, mitjançant instància genèrica, en el termini d’un mes comptat a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació. L’Ajuntament haurà de resoldre en el termini 
d’un mes. 
-Amb caràcter potestatiu, reclamació gratuïta davant la Comissió de Garantia d’Accés a la 
Informació Pública (GAIP), o procés de mediació, en aquest enllaç: 
http://www.gaip.cat/ca/inici/.  El termini és d’un mes a comptar des de la notificació de la 
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resolució. 
-Alternativament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats corresponents, en el 
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació. 
-Qualsevol altre recurs que considereu. 
 

9 COMPENSACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DELS COMPROMISOS 
 
9.1 Disculpa formal 
En cas que el servei d’accés a la informació pública cometi alguna errada significativa que 
pogués perjudicar la recepció de la resposta dins de termini, o que el contingut de la 
mateixa no fos el correcte, o qualsevol altra circumstància similar, el servei es disculparà 
per escrit, explicitant els motius de l’error i l’esmena que s’efectuarà per corregir-lo. 
 
 
10. CERTIFICACIONS DE QUALITAT EXTERNES, PREMIS I RECONEIXEMENTS 
 
10.1 Segells de certificacions de qualitat atorgats per tercers 
Relacionat amb la publicitat activa, que inclou també la que pertoca al dret d’accés, hi ha el 
Segell Infoparticipa que atorga, anualment, la Universitat Autònoma de Barcelona.  
Trobareu la informació a Transparència del web municipal i a aquest enllaç: 
http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/ 
 
10.2 Premis o reconeixements 
Fins a la data no hi ha. 
 

11. DOCUMENTS I ENLLAÇOS D’INTERÈS 
 
11.1 Documents d’interès (memòries...) 
En aquesta pàgina del Web municipal trobareu el resum estadístic del dret d’accés a la 
informació pública que periòdicament fem l’Ajuntament: 
https://www.molinsderei.cat/lajuntament/transparencia 
 
11.2 Enllaços d’interès 
-Web municipal: http://www.molinsderei.cat/ 
-Portal de Transparència de l’AOC: https://www.seu-e.cat/web/molinsderei 
-Comissió de Garantia Del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP): 
http://www.gaip.cat/ca/inici/ 
-Infoparticipa de l’UAB: http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/2 
-Transparència Catalunya: http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/inici/ 
-Síndic de Greuges de Catalunya: ostenta la funció avaluadora (article 93.1 LTAIPBG) del 
compliment de la Llei de Transparència (cerqueu els informes anuals en aquest enllaç: 
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=1) 
-Autoritat Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/ 
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-Agencia Española de Protección de Datos: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-
ides-idphp.php 
 
 

12. CONTACTE PER A CONSULTES I AMPLIACIÓ D’INFORMACIÓ 
 
12.1 Contacte per a consultes 
Ajuntament de Molins de Rei 
Regidoria de Transparència 
Negociat de Transparència 
Cap de Negociat de Transparència: Jordi Cabezón i Saura 
Telèfon: 93-680-33-40 Ext. 1151 
C/e: jcs@molinsderei.cat 
 
12.2 Preguntes més freqüents 
 
-Què és el dret d’accés a la informació pública? 

L’article 2.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, el defineix com “el dret subjectiu que es reconeix a 
les persones per a sol·licitar i obtenir informació pública, en els termes i condicions 
regulats per aquesta llei.” 

 
-Com puc exercir el meu dret d’accés a la informació pública? 

-Sol·licitant a l’Ajuntament de Molins de Rei, presencialment o telemàtica, la 
informació que voleu obtenir (vegeu apartats 1.4 i 1.6 d’aquesta Carta de Serveis). 

 
-Si no estic d’acord amb la resposta donada per l’Ajuntament, puc reclamar i a on? 

-Podeu fer, inicialment, un recurs de reposició davant del mateix Ajuntament, 
mitjançant instància genèrica (http://www.molinsderei.cat/temes/atencio-a-la-
ciutadania). 
-Podeu fer una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública (GAIP de la Generalitat de Catalunya 
(http://www.gaip.cat/ca/inici/). 
-Podeu fer un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós 
administratiu. 
(Per a més informació, veure apartat 8.2 d’aquesta Carta de Serveis) 

 
-Quines són les informacions demanades amb més freqüència a l’Ajuntament de Molins de 
Rei a través del procediment d’accés? 

-Trobareu aquesta informació en l’apartat d’informació relacionada amb 
transparència d’enllaç del Web municipal: 
https://www.molinsderei.cat/lajuntament/transparencia 

 
 


