INFORME DE SECRETARIA

Exposició de motius
En els últims anys s’han produït grans canvis en la societat, la qual exigeix, cada
vegada amb més intensitat, una administració pública transparent, eficiència i
efectiva. El marc jurídic ha evolucionat en aquest sentit, per tal de recollir aquestes
exigències i impulsar el canvi en la cultura de les diverses administracions públiques i
del seus sectors institucionals.
L’Ajuntament d’Alcanar no s’ha quedat enrere en aquesta transformació, sinó que es
troba en un procediment de millora i creixement institucional. Per una banda, es
creen i publiquen continguts de forma periòdica al portal de transparència, i s’han
modificat determinats processos de caràcter intern per tal de garantir el compliment
de les obligacions en aquesta matèria. Per l’altra, s’han redirigit els esforços de les
diferents àrees de la corporació per tal de tractar amb preferència les sol·licituds
d’accés a la informació pública, i millorar els temps de resposta.
El present informe té per objecte donar a conèixer el nombre de sol·licituds d’accés a
la informació pública que s’han presentat, amb alguna informació que s’ha considerat
rellevant. A través de la confecció periòdica dels presents informes, es disposaran
d’indicadors que permetran observar l’eficàcia i/o eficiència de les mesures
adoptades per a la millora de la qualitat democràtica de la institució.
Normativa aplicable
-

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (Corts Generals)

-

Llei 19/2014, de 29 de novembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (Parlament de Catalunya)

-

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la
informació pública
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INFORME
Sol·licituds d’accés a informació pública rebudes i resoltes durant l’any 2021:
Número
sol·licituds

Resoltes

No
resoltes

34

33

1

Persones físiques

37

33

4

Associacions i/o col·lectius

0

0

0

71

66

5

Persona sol·licitant
Càrrecs electes i grups polítics
municipals

Total

Del total de sol·licituds per obtenir accés a informació de caràcter públic per part de
persones físiques cal destacar que de les 37 sol·licituds rebudes, 23 han estat
presentades per un mateix ciutadà.
Del total de sol·licituds per obtenir accés a informació de caràcter públic per part de
càrrecs electes, 26 han estat sol·licitades pel grup CUP Alcanar-Les Cases, 5 pel
grup Desperta't-FIC, 1 pel grup Junts per Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja i cap
pel grup del PSC-PM.

Càrrecs electes i
grups polítics municipals

Número
sol·licituds

Resoltes

No
resoltes

CUP Alcanar-Les Cases

26

26

0

PSC

0

0

0

JUNTS

1

1

0

DESPERTA'T - FIC

5

4

1

Tots

2

2

0

El total de les sol·licituds que s’han presentat en aquesta administració i que d’acord
amb el seu caràcter s’han tractat com a peticions d’accés a la informació pública,
s’han tramitat des del Departament de Secretaria general de l’Ajuntament d’Alcanar,
amb la col·laboració, sempre que ha estat necessària per qüestions del tipus
d’informació sol·licitada, dels diferents departaments i àrees municipals.
Ho signa electrònicament,
EL SECRETARI
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També hi ha 2 sol·licituds que es van presentar de forma conjunta per part de tots els
grup polítics municipals.

