
Data registre d'entrada Sol·licitud
Data de 

resposta
Resposta

04/02/2021 Concessió o no canvi de plaça aparcament a traster 17/02/2021 S'envia informe tècnic.

12/03/2021 Còpia acta Ple Municipal mes de febrer 02/06/2021 Es lliura acta literal del Ple.

21/03/2021 Enllaç del web als plens municipals 30/03/2021 S'envia l'enllaç demanat.

29/03/2021 Còpia acta Ple Municipal mes de març 02/06/2021 Es lliura acta literal del Ple.

S'envia: Decrets productivitat COVID; Informes de 

l'expedient; actes paritàries amb criteris per aplicar la 

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

2021

S'envia informe, prèvia reclamació, a la GAIP, que el fa 

arribar a l'interessat.
01/02/2021 Actuacions de conservació dels aiguamolls 13/04/2021

19/04/2021 Còpia decret alcaldia paga productivitat treballadors 2020 19/05/2021

l'expedient; actes paritàries amb criteris per aplicar la 

productivitat COVID; propostes de decret signades pel 

cap de Personal per tramitar la productivitat; informe de 

l'interventor municipal on acredita els dies de treball 

presencial de la interessada.

05/05/2021 Informació sobre el termini d'aprovació de les actes del ple 05/06/2021 S'envia comunicació amb la normativa vigent aplicable.

06/05/2021 Informació relativa al Pla Parcial de les Guardioles 06/06/2021 S'envia la informació sol·licitada.

07/05/2021
Infraccions denunciades per l'ajuntament relacionades amb 

la pandemia
07/06/2021 S'envia la informació sol·licitada.

20/04/2021 Llicencia d'activitats i obres Espai el Niu 20/05/2021
S'envia comunicació amb les respostes a les preguntes 

efectuades per l'interessat.



20/05/2021 Sol·licitud Agenda Pública de l'alcalde 21/06/2021

S'envia: agenda institucional de l'alcalde 2019 (des del 

21/06/19); agenda institucional de l'alcalde 2020 i 

agenda institucional de l'alcalde 2021 (fins el 25/06/21).

27/05/2021 Estadístiques altes registre d'animals de companyia 

discriminades per espècies
23/06/2021 S'envia la informació sol·licitada.

21/07/2021 Conclusions estudi fuita aigua vas de l'aiguamoll 17/08/2021 S'envia informe tècnic del departament responsable.

11/08/2021
Informació exhaustiva sobre l'estat de la moció aprovada al 

Ple de març sobre el tribut metropolità
13/09/2021

S'informa sobre les actuacions dutes a termes arran de 

l'aprovació de la moció. 

11/12/2021 Informació del trasllat del contigut de la moció aprovada pel 

ple municipal de 25/03/2021
No contestada.

15/12/2021 Informació detallada immobles exempts del pagament de 

l'IBI
No contestada.

S'arxiva l'expedient perquè en data 26/01/2022 

l'interessat comunica que, amb la resposta a la queixa 

28/06/2021

Es respon que aquest tribut no és competència 

municipal sinó de l'AMB. Es facilita informació de 

contacte perquè pugui exercir el seu dret a l'accés a la 

informació pública.

11/10/2021
Sol·licitud d'informació sobre inventari de béns i vehicles de 

l'Ajuntament
02/11/2021

S'envia l'inventari de béns immobles i inventari de 

vehicles.

27/05/2021 Sol·licitud bases de càlcul del tribut metropolità 2021

28/12/2021
Accés permís d'obres i llicència d'activitats del bar situat al 

Pg. del Terraplè, 70
11/02/2022

l'interessat comunica que, amb la resposta a la queixa 

que se li va enviar, ja té prou informació. Tot i això, 

finalment, es practica l'accés a la informació de manera 

presencial el dia 11/02/2022.

23/04/2021* (ens va 

arribar el 07/10/2021)

Còpia de l'examen que va realitzar per a la borsa de treball 

d'administratius/ives
25/11/2021 S'envia la documentació sol·licitada.


