
Dimarts, 22 de març de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

Secretaria

ANUNCI

En data 7 de març de 2016, l'alcaldia va dictar la Resolució núm. 1187/2016, en la què s'acorda delegar les funcions 
atribuïdes a l'alcalde en matèria de resolució de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública, d'acord amb la 
Llei 19/2014, de transparència.

De conformitat  amb allò  que preveu  l'article  13.3 de la  Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'exposa al públic tot seguit la part dispositiva de dita 
Resolució:

"Primer.- Delegar l'exercici d'atribucions de l'alcalde en la resolució de les sol·licituds del dret d'accés a la informació 
pública  que  siguin  denegades  o  desestimades,  que  siguin  estimades  parcialment  o  que  pugui  afectar  a  terceres 
persones, en la 1ª Tinenta d'alcalde Alba Barnusell  i Ortuño, que inclou l'inici i la resolució dels expedients que es 
tramitin d'aquesta matèria.

Segon.- Delegar l'exercici d'atribucions de l'alcalde en la resolució de les sol·licituds del dret d'accés a la informació 
pública que siguin estimades o favorables en la seva totalitat, en els Caps de Serveis de cadascun dels Serveis de 
l'Ajuntament afectats, que inclou l'inici i la resolució dels expedients que es tramitin d'aquesta matèria.

Tercer.- Acordar que les delegacions anteriors tindran efectes a partir del dia 15 de març de 2016.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebrar.

Cinquè.- Notificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, Diari 
Oficial de la Generalitat, Butlletí d'Informació Municipal i tauler d'edictes municipal."

Contra la Resolució anterior, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte.

O, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.

Granollers, 10 de març de 2016
El secretari general, Alfred Lacasa i Tribó

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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