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DECRET
Assumpte: Sol·licitud del Sr Daniel Llobregat Crespo, de data 3 de juny de 2021, d’accés a la informació
pública. (E-08121-2021-027986)
Òrgan: Servei d’Estrat ègia i Governança
Expedient: 2021/000029791

Relació de fets
1.

En data 3 de juny de 2021 el S r. DA NIE L LLOBRE GA T CRESPO, pres enta escrit en format telemàtic
mitjançant el qual, a l’empara del que dis posen 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):


Benvolguts/des, Referent a l'expedient sancionador

sol·licito rebre la següent

informació:
1. Certificat d'homologació de cinemòmetre, així c om totes les dades tècniques i
específiques del mateix.
2. Rebre la relació i/o llistat d'expedients sancionadors incoats per aquest cinemòmet re en
data de 14/05/2021.
3. Del llistat ant erior, rebre específicament la quantitat en euros dels expedients sancionadors
incoats.
4. Rebre una descripció detallada de l'ordre del dia de l'agent de policia local amb placa
identificativa número 3688, en data 14/05/2021
Moltes gràcies per les gestions.Cordialment,

2.

En data 4 de juny de 2021 es deriva la sol·licitud a la Direcció de Seguretat, Civism e i Convivència,
que és la unitat que disposa de la informació sol·licitada.

3.

En data 4 de juny de 2021, es tramet escrit al Sr. Daniel Llobregat Crespo, 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.

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.
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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 t é en el s eu 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,

RESOLC
PRIMER- Estimar totalment la sol·licitud efectuada pel seny or
2021 d’accés a la informació pública. (E-08121-2021-027986)
SEGON – Facilitar al Sr.
les preguntes 1, 2 i 3.

de dat a 3 de juny de

la informació sol·licitada en els documents adjunts per a

TERCER – Informar al Sr.
en relació a la informació sol·licitada a la pregunta 4,
Rebre una descripció detallada de l'ordre del dia de l'agent de policia local amb plac a identificativa número
3688, en dat a 14/05/2021, que:
L’agent amb TIP 3688 va estar assignat, el 14 de maig de 2021, al servei de 14 a 21 h de vigilància general
de la seguret at del trànsit. No consten tasques específiques desenvolupades durant aquella jornada.
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