INFORME ANUAL SOBRE LES PETICIONS DE DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ
PÚBLICA (ANY 2021)
El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones d'accedir a la
informació pública.
A continuació, es mostren les dades anuals de les peticions gestionades pel Servei de
Transparència:

Font 1: Nombre de sol·licituds rebudes durant l’any 2021.

Com podem observar en l’anterior font gràfica, durant aquest any el servei ha rebut un
total de 26 peticions per part de la ciutadania i altres (entitats, etc.).
Aquestes sol·licituds es poden classificar en les següents matèries:







Informació sobre expedients de llicències
Informació sobre la gestió econòmica
Informació relativa a temes de personal i interinatges
Informació sobre temes d’habitatge
Informació de caràcter institucional i polític
Informació relativa temes de via pública i obres

De les 26 peticions, s’informa que totes han estat resoltes en termini. En aquesta línia,
no s’han efectuat reclamacions a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública (GAIP) ni cap recurs administratiu. Podem observar com la majoria
de les peticions han estat estimades totalment (16), 4 han estat estimades
parcialment, i 5 s’han derivat.

Font 2: Estat de les sol·licituds de dret d’accés per l’any 2021.

Podem observar com a mitjans d’any s’han registrat el major nombre de peticions.
D’aquestes, el 96% de les peticions s’han realitzat electrònicament.

Font 3: Percentatge del tipus de canal d’entrada de les peticions de transparència.

Respecte al tipus d’instància i tràmit, podem observar que 4el 42% ha utilitzat el tràmit
específic de dret d’accés a la informació pública i el 58% encara utilitzen la instància
genèrica, fet que cal reforçar, donat que la Llei de transparència presenta requisits
específics per poder-lo exercir.

Font 4: Percentatge del tipus d’instància (general o específica) del tràmit de dret d’accés a la informació
pública.

Font 5: Comparativa del nombre de sol·licituds rebudes durant els anys 2018-2021

El Servei de Transparència es va implantar l’any 2018. Durant aquests tres anys de
consolidació del servei, hem pogut recollir dades tot i que el marge comparatiu no és
massa ampli. Tot i així, aquest any s’han incrementat el nombre de peticions respecte l’any
2020.

