
 
 

  
 

RESOLUCIÓ núm . 6429  
DATA  :   19 de juliol de 2019 
Dependència d’origen   : 
Transparència i Qualitat 
  

 
               RESOLUCIÓ 

En data 15 de juliol d’enguany ha tingut entrada al Registre d’aquest Ajuntament una 
petició presentada pel Sr. XXXX, mitjançant la qual es demana l’accés a informació 
emparada en la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.  
 
Concretament es demana: “En relació a la dotació econòmica assignada al Grup 
municipal de Terrassa en Comú, ERC, PDeCATi CUP des de l’1 de gener de 2015 i fins el 
31 de desembre de 2018, relació de despeses i les factures justificatives corresponents.” 
 
Atès que aquesta informació no es troba en poder de l’Ajuntament, caldrà procedir a 
requerir formalment als Portaveus dels quatre grups municipals citats per tal que remetin, 
la documentació corresponent a l’aplicació de les assignacions rebudes en el període 1 de 
gener de 2015 al 31 de desembre de 2018 següent:  
 
• Relació de les despeses realitzades durant el període esmentat pel grup municipal 

que han estat satisfetes amb càrrec als recursos provinents de l’assignació 
econòmica percebuda pel grup municipal. 

 
• Còpia de les factures i/o documentació justificativa del destí donat a les quantitats 

percebudes. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de Planificació i Avaluació de Programes de l’Àrea de Serveis 
Generals i Govern Obert,  
 
Vist el que disposen els articles 33 i 36 de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern sobre els terminis per resoldre les sol·licituds d’accés a la 
informació pública i per donar accés a la informació sol·licitada un cop es produeix la 
estimació del dret. 
 
És per això que aquesta Regidora, en exercici de les competències que li han estat 
delegades pel Decret 5764, de 18 de juny de 2019 en matèria de transparència i Qualitat, 
 
RESOL :  
 
 
PRIMER: Estimar el dret del Sr. XXXXX d’accedir a la documentació corresponent a 
l’aplicació de les assignacions rebudes en el període 1 de gener de 2015 al 31 de 
desembre de 2018, respecte dels grups municipals de TERRASSA EN COMÚ, ERC, 
PDeCAT i l CUP següent:  
 
• Relació de les despeses realitzades durant el període esmentat pel grup municipal 

que han estat satisfetes amb càrrec als recursos provinents de l’assignació 
econòmica percebuda pel grup municipal. 

 
• Còpia de les factures i/o documentació justificativa del destí donat a les quantitats 

percebudes. 
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SEGON: Requerir als grups municipals de TERRASSA EN COMÚ, ERC-MES, PDeCAT I 
CUP per tal que en, un termini màxim de vint díes hàbils, lliurin a l’Ajuntament – Servei de 
Transparència-, la informació següent, referida al període comprés entre l’1 de gener de 
2015 i el 31 de desembre de 2018: 
 
• Relació de les despeses realitzades durant el període esmentat pel grup municipal 

que han estat satisfetes amb càrrec als recursos provinents de l’assignació 
econòmica percebuda pel grup municipal. 

 
• Còpia de les factures i/o documentació justificativa del destí donat a les quantitats 

percebudes. 
 
En cas que no s’atengui el requeriment anterior, se’n deixarà constància formal a 
l’expedient d’aquest fet i de la no disponibilitat de la informació requerida, que s’haurà de 
comunicar al Sr. XXXXX. 
 
TERCER: Establir que l’accés a la informació demanada, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 36 de la Llei 19/2014, de Transparència, accés a la informació i Bon Govern, es 
faci efectiu en un termini no superior als 30 dies des de la notificació d’aquesta Resoluciò, 
tant bon punt es disposi de la informació a què fa referència l’acord segon d’aquesta 
Resolució.  
 
 
QUART:  Notificar aquesta Resolució a totes les persones interessades. 
 
 
 
 
 
 
 
Ona Martínez Viñas 
Regidora delegada de Transparència i Qualitat 

 
 


