
 
 

EXPEDIENTS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (SAIP) 2022 
 
 

Núm. Canal 
d’entrada 

Unitat 
responsable 

Data petició Data 
resolució 

Sol.licitant Canal Resultat Observacions 

2298 Seu 
electrònica 

Seguretat 
ciutadana i 
convivència 

8/2/2022 02/03/2022 Home Telemàtic 
 

Estimada i 
Resolta 

Còpia permís de la 
comissió de dispositius de 
videovigilància per al 
control de vehicles 
contaminants 

3304 Seu 
electrònica 

Llicències  25/02/2022 30/03/2022 Home Telemàtic Estimada i 
Resolta  

Relació d’expedients 
sancionadors vinculats a 
llicències ambientals 
oberts els anys 2017 a 
2019 

3639 Seu 
electrònica 

Seguretat 
ciutadana i 
convivència 

02/03/2022 25/03/2022 Home Telemàtic Estimada i 
Resolta  

Publicitat de la localització 
i criteri d’instal·lació de 
radars fixos i càmeres 
lectores de matrícules dins 
el municipi i informe de 
compliment de la 
LOPDGDD (article 11). 

3840 Seu 
electrònica 

Intervenció  04/03/2022 02/05/2022 Home Telemàtic Estimada i 
resolta 

Informació justificativa de 
la despesa dels grups 
polítics municipals de juny 
de 2019 a desembre de 
2021. 

3866 Seu 
electrònica 

Llicències 07/03/2022 07/03/2022 Home Telemàtic Estimada i 
resolta 

Accés a un expedient 
d’obres majors 
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4671 Seu 
electrònica 

Medi Ambient 14/03/2022 27/07/2022 Home Telemàtic Estimada i 
resolta 

Petició estudis de 
contaminació de l’aire i 
col·lectius que han 
participat en l’elaboració 
de l’ordenança reguladora 
de la ZBE. 

5253 Seu 
electrònica 

Gent Gran 24/03/2022 06/04/2022 Home Telemàtic Estimada i 
resolta 

Petició memòria anual del 
servei de gent gran de 
2019 a 2021 i Pla 
d’Actuació de polítiques de 
gent gran vigent. 

5324 Seu 
electrònica 

Recursos humans 
i organització 

27/03/2022 23/05/2022 Home Telemàtic Estimada i 
Resolta  

Còpia dels exàmens i 
solucions de les proves 
d’auxiliar administratiu i 
administratiu tant internes 
com de concurs oposició 
dels darrers 5 anys. 

9273 Seu 
electrònica 

Territori, Espai 
Públic i 
Sostenibilitat 

20/05/2022 17/06/2022 Home Telemàtic Estimada i 
Resolta  

Llistat complet de les 
instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió de 
titularitat municipal que 
han de passar inspecció 
obligatòria cada 5 anys i 
copia dels quadres de 
baixa tensió de 
l’enllumenat públic, amb 
copia de les actes 
d’inspecció. 
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17998 Seu 
electrònica 

Llicències 09/10/2022 10/10/2022 Dona Telemàtic Estimada i 
Resolta  

Petició d’una copia de 
plànol d’habitatge del 
municipi. 

20275 Seu 
electrònica  

Recursos Humans 
i Organització 

08/11/2022 15/11/2022 Home Telemàtic Estimada i 
resolta 

Copia dels exàmens de 
processos selectius de la 
policia local dels darrers 
anys. Categoria Agent de 
Policia Local. 

19934 Seu 
electrònica  

Contractació 03/11/2022 10/11/2022 Home Telemàtic Estimada i 
Resolta  

Accés a la proposta 
presentada per Visoren SL 
d’un expedient de 
concessió per a ús privatiu 
del domini públic de la 
parcel.la del carrer 
Torreblanca, 7 

21262 Seu 
electrònica  

Recursos Humans 
i Organització 

01/12/2022 19/12/2022 Dona Telemàtic Estimada i 
Resolta  

Copia dels exàmens tipus 
test, teòrics i pràctics de 
processos selectius de 
TAG, Tècnic Jurídic, de 
contractació o 
homologable dels grups A1 
i A2 dels darrers 5 anys. 

23910 Seu 
electrònica  

Contractació 13/12/2022 En tràmit Home Telemàtic Estimada i 
Resolta  

Informació relativa a una 
promoció d’habitatges de 
protecció oficial a 
l’Avinguda de Barcelona 
amb C. Mare de Déu de la 
Mercè / Fontsanta. Bases 



 
 

EXPEDIENTS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (SAIP) 2022 
 
 

del concurs i oferta 
guanyadora. 

 

Nota: L’objecte d’algunes sol·licituds no correspon al tràmit d’accés a la informació pública, en aquests casos, s’ha indicat a la resposta i s’ha 

facilitat la informació sol·licitada o bé indicant la seva ubicació o adjuntant la documentació corresponent.  


