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DECRET
Assumpte: Sol·licitud de la Sra.
informació pública. (E-08121-2021-053608)

de data 5 de novembre de 2021, d’accés a la

Òrgan: Servei d’Estratègia i Governança
Expedient: 2021/000112106

Relació de fets
1. En data 5 de novembre de 2021 la Sra.

presenta escrit en format telemàtic

mitjançant el qual, a l’empara del que disposen els articles 18 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sol·licita que li sigui tramés la
següent informació en format electrònic (PDF):


Sol·licitud d'informació del medi ambient, adjunto el document a la sol·licitud donat que són
diferents preguntes.



Es tenen pensat fer anàlisis de la contaminació de manera periòdica? S’han fet algun ja? I si ha
sigut així quins han estat els resultats?



Em podríeu facilitar quines mesures concretes tracta el protocol?



Teniu previst publicitar més aquest tipus d’accions? Per exemple, de cara a les empreses o al
ciutadà respecte el consum sostenible i responsable?

2. En data 8 de novembre de 2021, es tramet escrit a la Sra.

acusant recepció de

la seva sol·licitud en compliment del que preveu l’article 27.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3. En data 8 de novembre de 2021 es deriva la sol·licitud a la Secció de Medi Ambient, que és la unitat
que disposa de la informació sol·licitada.

Fonaments de dret
L’art. 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, reconeix el dret de les persones d’accedir a la informació pública.
L’art. 2 b) de la Llei 19/2014 estableix que, als efectes d’aquesta llei, és informació pública la informació
elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat
o de l’exercici de les seves funcions.
En virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol,
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CSV (Codi de verificació
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Signat per
URL de verificació

IV7FEGY6D5V3JHOYVR4VCY37IA
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Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
(Secretari / Ària General)
(Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat/seguretat Pública)
Pàgina
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RESOLC
PRIMER- Estimar totalment la sol·licitud efectuada per la Sra.
novembre de 2021, d’accés a la informació pública. (E-08121-2021-053608).
SEGON – Facilitar a la Sra.

en data 5 de

la informació sol·licitada en dades adjuntes.
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