PROCEDIMENT D'EXERCICI DEL DRET D'ACCÈS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Normativa aplicable: Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei de
transparència)
Procediment:
Inici
El procediment s'inicia amb la sol·licitud dirigida al President de la
Diputació de Tarragona.
Aquesta sol·licitud la poden fer els majors de 16 anys i no es requereix
interès personal, motivació ni invocació de norma.
En la sol·licitud s'ha de fer constar la informació precisa a la qual es vol
tenir accés i la forma o el format en què es prefereix tenir accés a la
informació.
Instrucció
Rebuda la sol·licitud d'accés i registrada al Registre general de
documentació, s'avalua en relació amb les possibles causes
d'inadmissió a tràmit o existència dels límits al dret d'accés regulats a la
llei de transparència.
Una vegada presentada la sol·licitud, s’ha de notificar al sol·licitant la
recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, l’òrgan responsable
de resoldre-la, la data màxima per a resoldre i la persona responsable
de la tramitació.
També s'analitza, en el seu cas, la pertinència de donar accés, la
possibilitat de donar accés parcial o el supòsit de la denegació de
l'accés, així com els supòsits en els quals s'hagi de prorrogar o
suspendre el termini de resolució d'acord amb l'establert en la llei de
transparència.
Aquesta avaluació i anàlisi s'efectua en un termini no superior a 10 dies,
per tal de lliurar el corresponent informe a la Presidència amb la
proposta corresponent per atendre la sol·licitud del dret d'accés en els
termes expressats a l'esmentat informe.

Resolució
La competència per a resoldre les sol·licituds d’accés a la informació
pública en la Diputació de Tarragona correspon al seu President.
Com a norma general les sol·licituds d’accés a la informació pública
s’han de resoldre i notificar en el termini d’un mes, a comptar del dia
següent a la recepció de la sol·licitud, llevats el supòsits de pròrroga i
suspensió previstos en la llei de transparència.
Aquesta notificació es fa a l'interessat i, si escau, als tercers afectats
que hagin comparegut en l’expedient
Accés a la informació
Una vegada signat el decret de presidència, als supòsits d'admissió total
o parcial del dret d'accés, la unitat responsable de la informació
procedeix a la seva preparació amb la finalitat de lliurar-la a l'interessat i
comunica a l'interessat el lloc o el mitjà des del qual pot accedir a la
informació sol·licitada.

