Relació de sol·licituds d'accés a la informació pública que rep l'Ajuntament, especificant la data de recepció, la descripció,
el temps de tramitació i el sentit de la resposta.

EXPEDIENT

DATA
SOL·LICITUD

CANAL
D’ENTRADA

DESCRIPCIÓ

2021/6056

20/09/2021

Telemàtica
(e-TRAM)

Aclariments a petició anterior per expedient 2021/6056
(entrada data 10/06/2021)

Estimada

56

Notificació
electrònica

2021/5631

30/06/2021

Telemàtica
(e-TRAM)

Tenir accés als models de prova (test, teòrica i pràctica) dels
exàmens de tècnic d’administració general (TAG)

Estimada

21

Notificació
electrònica

Parcialment
estimada

35

Notificació
electrònica

ESTIMADA/
DESESTIMAD
A

DIES
RESPOSTA

CANAL DE
RESPOSTA

o bé, tècnic superior en Dret que s’hagin efectuat
en aquest Ajuntament.
2021/6059

18/06/2021

Telemàtica
(e-TRAM)

Vista íntegra i obtenir còpia de l’expedient administratiu
2019/4378 relatiu a l'estudi sobre la forma de gestió del servei
de subministrament d'aigua, així com de qualsevol altre
expedient que s’hagi pogut incoar, amb el mateix objecte o qu
e hi estigui relacionat, i que derivi de la Sentència del
TSJC núm. 4187/2020, de 20 d’octubre de 2020 o dels acords a
doptats en dates 22 de desembre de 2020 i 12 de gener
de 2021 per l’AMB amb motiu de la referida Sentència i dels t
reballs encarregats a la Comissió d’Estudi creada pel darrer

acord indicat; així com també de l’expedient relatiu a l’encom
ana “Entomem l’aigua” i de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 5/2021 del vigent pressupost municipal on s’inclo
u el crèdit extraordinari corresponent a l’esmentada
encomana
2021/2067

14/06/2021

Telemàtica
(e-TRAM)

Vista íntegra i obtenir còpia de l’expedient administratiu
2019/4378 relatiu a l'estudi sobre la forma de gestió del servei
de subministrament d'aigua, així com de qualsevol altre

Parcialment
estimada

43

Notificació
electrònica

Parcialment
estimada

55

Notificació
electrònica

expedient que s’hagi pogut incoar, amb el mateix objecte o qu
e hi estigui relacionat, i que derivi de la Sentència del
TSJC núm. 4187/2020, de 20 d’octubre de 2020 o dels acords a
doptats en dates 22 de desembre de 2020 i 12 de gener
de 2021 per l’AMB amb motiu de la referida Sentència i dels t
reballs encarregats a la Comissió d’Estudi creada pel darrer
acord indicat; així com també de l’expedient relatiu a l’encom
ana “Entomem l’aigua” i de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 5/2021 del vigent pressupost municipal on s’inclo
u el crèdit extraordinari corresponent a l’esmentada
encomana
2021/6056

10/06/2021

Telemàtica
(e-TRAM)

Vista íntegra i obtenir còpia de l’expedient administratiu

2019/4378 relatiu a l'estudi sobre la forma de gestió del servei
de subministrament d'aigua, així com de qualsevol altre
expedient que s’hagi pogut incoar, amb el mateix objecte o qu
e hi estigui relacionat, i que derivi de la Sentència del
TSJC núm. 4187/2020, de 20 d’octubre de 2020 o dels acords a
doptats en dates 22 de desembre de 2020 i 12 de gener
de 2021 per l’AMB amb motiu de la referida Sentència i dels t
reballs encarregats a la Comissió d’Estudi creada pel darrer
acord indicat; així com també de l’expedient relatiu a l’encom
ana “Entomem l’aigua” i de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 5/2021 del vigent pressupost municipal on s’inclo
u el crèdit extraordinari corresponent a l’esmentada
encomana
2021/5149

10/06/2021

Telemàtica
(e-TRAM)

Informe de viabilitat econòmica de la modificació del poliespo
rtiu que consta al PAM de la present legislatura.

Estimada

39

Notificació
electrònica

Estimada

50

Correu
ordinari

Informació sobre la plantilla i la partida pressupostària que oc
upa l'empresa pública Genera.
2021/4949

26/05/2021

Telemàtica
(e-TRAM)

Nombre d'infraccions denunciades per l'Ajuntament
relacionades amb les restriccions derivades de la
pandèmia l'any 2020, amb la indicació del nombre global i per
tipologia d'infracció.

2021/3195

07/04/2021

Presencial

Expedient administratiu d’un empleat de l’Ajuntament (Sr.
MR) amb detall de tots els contractes (forma d’accés, concurs
oposició o designació directa) així com les bases de totes i
cadascuna de les convocatòries en les que va participar.

Estimada

86

Notificació
electrònica

2021/517

09/01/2021

Telemàtica
(e-TRAM)

Llistat de tots els contractes d'electricitat que l'ajuntament té
contractats amb endesa energia a través de l’ACM, amb
inclusió, com a mínim, del codi
cups, la tarifa contracta i la potència contractada percada cont
racte.

Estimada

31

Notificació
electrònica

Estimada

178

Notificació
electrònica

Còpia de cada factura del gener de 2020 d'electricitat
de cada punt de consum elèctric que l'ajuntament té
contractat amb Endesa energia a través de l'ACM.
aquesta copia de la factura és única per cada punt de consum.
2020/7151

19/12/2020

Telemàtica
(e-TRAM)

Informació sobre proves de processos selectius de Tècnic
d'Administració General dels darrers dos anys

