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Comunicació
Nom ens

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

En relació a l'assumpte

Resposta a l'assentament d'entrada E/001330-2017

Els comuniquem que

Adjunt us faig a mans la documentació sol·licitada respecte de la reclamació 254

Documentació annexa
Adjunteu els documents que considera oportuns

Informació addicional 1 Ofici tramesa informació 254 Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 2 Informe relatiu línies BUS - G Adjunta Eliminaobligatori + -

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que: 
  
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins 
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

Signatura

Cabrils
, 

28 de/d' de 2017juny

Modifica ImprimeixEnvia





COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
Sra. Elisabeth Samarra i Gallego


C. Tapineria, 10, 4a
08002-Barcelona


Benvolguda senyora,


En relació amb la vostra sol·licitud d’informació sobre reclamació GAIP, número 254/2017, la 
qual ens va entrar per registre d’entrada en data 15 de juny de 2017, us trametem l’informe 
sol·licitat. 


Cordialment, 


L’alcaldessa


Avelina Morales Serra


Cabrils, 28 de juny de 2017
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INFORME


Identificació de l’expedient: Expedient 1721/2017 relatiu a la reclamació davant la 
GAIP sobre informació de l’empresa Casas


En data 25 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Cabrils va rebre escrit per part del 
senyor Xavier Viudez i Cardona en representació del Grup municipal ERC Cabrils, la 
sol·licitud de la següent informació:


a) Relació de factures línies C6 i  C12 de l’empresa Casas i l’Ajuntament de 
Cabrils.


b)  Conveni  entre  l’Ajuntament  i  l’empresa  Casas,  on  s’especifica  trajecte  i 
import a pagar per la Línia C6.


c) Anàlisi de la Línia C6 amb el mateix detall que es presenta la línia C12.


d) Anàlisi del número de viatges validats al Bus C6 per parada. 


En aquests dos casos el peticionari sol·licita que si no es disposa d’aquesta informació,  
es sol·liciti a l’empresa Casas per escrit amb un termini de presentació de resultats i una 
justificació  motivada  per  part  del  concessionari  en  el  supòsit  que  no  sigui  possible 
facilitar-les. 


L’Ajuntament de Cabrils  ha lliurat  en data  24 d’octubre de  2016, mitjançant correu 
electrònic, la següent documentació tal i com acredita el peticionari a la seva reclamació 
davant la GAIP, mitjançant la presentació de les còpies lliurades:


a) Relació de factures línies C6 i  C12 de l’empresa Casas i l’Ajuntament de 
Cabrils.


b)  Conveni  entre  l’Ajuntament  i  l’empresa  Casas,  on  s’especifica  trajecte  i 
import a pagar per la Línia C6.


La documentació c) i d) no ha estat lliurada atès que tal i com afirmava el peticionari és 
documentació que obra en poder de l’empresa Casas, S.A.


L’empresa Casas, SA és una empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya, no 
de l’Ajuntament de Cabrils, tal i com es desprèn del contingut del conveni subscrit, 
l’empresa esmentada és titular de la concessió de l’explotació del servei de transports de 
viatgers per carretera, mitjançant concessió que va ser atorgada per la Generalitat de 
Catalunya.







Per aquest motiu i atenent a l’article 30.2 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, que estableix: “2. Si l’entitat o l’òrgan administratiu  
competent  pertany  o  depèn  d’una  administració  diferent  a  la  que  s’ha  adreçat  la  
sol·licitud,  se  n’ha  d’informar  el  sol·licitant,  per  via  electrònica  si  és  possible,  i  
indicar-li quina és l’Administració a la qual s’ha derivat la sol·licitud perquè pugui  
exercir el dret d’accés a la informació pública”, es posa en coneixement que la present 
sol·licitud d’informació ha estat tramesa en data 28 de juny de 2017 al Departament de 
Territori i sostenibilitat titular de la competència del servei de transports de viatgers per 
carretera, als efectes que l’òrgan competent faciliti si s’escau la informació relativa a les 
lletres c) i d). 


Per la qual cosa i als efectes oportuns, poso en coneixement. 


Cabrils, 28  de juny de 2017


L’alcaldessa 


Avelina Morales Serra
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