
Peticions rebudes i resolucions emeses
de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública 2020

Data 

d'entrada
Sol·licitud Data resposta Resposta

05/02/2020 Còpia o enllaç publicació Pla d'Igualtat de Gènere 05/03/2020 S'envia enllaç del  Pla d'Igualtat de Gènere 

07/02/2020

1) Còpia de dos expedients complerts; 2) Quadrant de treball personal 

del dia 26 d’agost de 2018; 3) Cobrament plus o complement 

d’incompatibilitat; 4) Responsable com a Cap de la Guàrdia Urbana des 

del 15 d’agost al 3 1d’agost de 2018 ; 4) Total d’hores extres anuals 

realitzades per la Guàrdia Urbana en el període de 2016 fins al 2019

13/03/2020 S'envia tot el que demana a la petició 

12/02/2020
Nombre d’animals i procedència per espècies que van ser exposats a la 

darrera mostra de bestiar de la 169ª Fira de la Candelera.
05/03/2020 S'envia tot el que demana a la petició

03/03/2020
Informació cost acte presentació obres de la carretera, pel que fa a la 

impressió i ditribució tant del targetò com del cartells.
17/03/2021 S'envia tot el que es demana.

16/07/2020
Documentació del tràmit del Projecte per a la reparació esvoranc del 

Barri de la Rierada
24/08/2020 S'envia còpia de tot l'expedient

21/07/2020/-

21/10/2020
Acta Ple ajuntament del 27/02/2020 09/11/2020 S'envia en paper l'acta complerta

30/08/2020
Informació relativa sobre l’estat de la supressió de barreres 

arquitectòniques de l’oficina de Correus de Molins de Rei.
06/10/2020

S'infoma que Correus va presentar al gener de 2017 

un projecte de remodelació de l'oficina de Molins de 

Rei que inclou accés i lavabo adaptats, i que 

actualment l'oficina de Correus està executant 

aquestes obres.  En el moment que es faci la inspecció 

final d’obra es comprovarà l’accessibilitat per part dels 

serveis tècnics d’aquest ajuntament.



14/10/2020
Informació de propietaris d'immobles, solar i edificis de Molins de Rei 

que no paguen IBI
26/10/2020

S'envia PDF amb la relació de totes les finques que no 

paguen IBI a Molins de Rei.

26/10/2020
Còpia de proves amb les respostes de la última convocatòria de places 

d'agent de la Policia Local
25/11/2020 S'envia tant la prova teòrica com la pràctica realitzades

11/11/2020
Informació sobre qui és el màxim responsable de l'entitat ( Gerent, 

director general, president...)
20/11/2020

Es respon que l'Ajuntament no compta amb cap 

gerent, coordinador o director general. La 

representativitat màxima de l’organització , tal i com 

estableix l’article 53.1 a) de text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 

RD 2/2003, de 28 d’abril, li atribueix a l’alcalde la 

representació de l’Ajuntament.

23/11/2020 Informació sobre les bàses de càcul del Tribut Metropolità 2019 i 2020. 10/12/2021

Es respon que aquest tribut no és competència de 

l'Ajuntament sinó de l'AMB, i es proporciona el contacte 

de l'AMB perque pugui dirigir la seu dret d'accés a la 

informació pública a l'administració corresponent.

27/11/2020 Acta ple ajuntament del 29/10/2020 16/02/2021 S'envia en paper l'acta complerta

22/12/2020
Còpia documentació tramesa a la Sindicatura de Comptes per l'òrgan 

interventor relativa a les resolucions i acords de les entitats locals.
11/01/2021 S'envien els acords i resolucions sol·licitats

11/12/2020 Còpia prova última oposició al cos d'administratius 11/01/2021
S'envia còpia de l'últim exàmen del cos 

d'administratius.

28/12/2020

Pressupost desglossat del programa de la Ràdio Molinsde Rei 

"Heroïnes Quotidianes". Procés de selecció en el qual va participar la 

conductora del programa de la ràdio municipal o formar-ne part. Procés 

de valoració i acceptació de la proposta del programa Heroïnes 

Quotidianes per part de Ràdio Molins.

20/01/2021 S'envia la informació que sol·licita

28/12/2020
Còpia prova teòrica i coneixements generals últim procés selectiu 

agents GU.
28/01/2021 S'envien  les dues proves sol·licitades


