PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 12
DE MAIG DEL 2017 SOBRE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA RESPECTE AL SERVEI
DE TRUCADES 010 DE L’AJUNTAMENT
El 9 de novembre del 2015 el Grup Municipal de Ciutadans va entrar al Registre municipal
una instància de petició d’informació, amb número de registre 2015047080, en la qual
demanava poder conèixer diverses dades sobre el servei de trucades als números de
telèfon 010 de l’Ajuntament.
Segons l’article 77 de la Llei de Bases del Règim Local i l’article 14.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la petició d’accés a la informació s’entendrà
concedida per silenci administratiu en el cas que no es dicti resolució denegatòria en un
termini de cinc dies.
El 30 de desembre del 2015 el Grup Municipal de Ciutadans va entrar al Registre
municipal una instància amb número de registre 2015054266 de requeriment de resposta
a la petició d’informació abans esmentada, en la qual es demanava que es procedís a la
immediata execució de l’acord ferm generat per silenci administratiu positiu.
A dia d’avui, més d’un any després, i fins i tot havent acudit a la Comissió de Garantia del
Dret a l’Accés a la Informació Pública, encara no s’ha rebut resposta a aquesta petició
d’informació.
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans passa a plantejar a aquest Ple les mateixes
preguntes que es van formular en les esmentades instàncies, amb l’esperança que potser
en el marc del Plenari sí que es facilitarà la informació sol·licitada i, per tant, formula les
següents
PREGUNTES:


Quin és el cost per a l’usuari de les trucades als números de telèfon 010 de
l’Ajuntament?



Qui ingressa els diners recaptats a través d’aquest servei del 010?



Quantes trucades es van rebre als números de telèfon 010 de l’Ajuntament durant
els anys 2013, 2014, 2015 i 2016?



Quin cost total van suposar les trucades als números de telèfon 010 de
l’Ajuntament durant els anys 2013, 2014, 2015 i 2016?
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