
 

   

 
 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE BLANES (CUP), amb domicili a 
efectes de notificacions a l’apartat de correus 578, de Blanes, EXPOSA 
 
 
Que resulta d’interès de la nostra formació política accedir al contingut dels 
documents de traspàs de les diverses àrees de l’Ajuntament que s’hagin realitzat en 
ocasió del canvi de govern municipal pels diferents responsables i tècnics de les 
respectives àrees, de conformitat amb les següents 
  
 

MANIFESTACIONS 
 
 
PRIMERA I ÚNICA.-  ACCÉS ALS DOCUMENTS DE TRASPÀS DE LES 
DIFERENTS ÀREES DE L’AJUNTAMENT 
 
En exercici del dret bàsic de tota persona, entitat i/o col�lectiu d’accés a la 
informació i documentació existent en qualsevol Administració, regulada entre 
d’altres textos normatius a l’article 155 del Decret Legislatiu 2/2003, de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 70.3 de la Llei 7/1985, 
reguladora de la Llei de bases de règim local, sol�licitem que ens sigui lliurada amb 
la major brevetat possible, i en caràcter gratuït, el document de traspàs de govern de 
les diverses àrees de l’Ajuntament de Blanes. 
 
Aquesta informació es sol�licita en base a l’interès públic de la mateixa, a fi i efecte 
de conèixer la situació actual en que es troben les diferents àrees de l’Ajuntament.  
Concretament, el grau d’execució dels diferents projectes; l’estat actual de les 
subvencions o ajuts sol�licitats; l’estat econòmic i financer de l’Ajuntament, en 
especial, l’estat d’execució del pressupost actual, entre d’altres informacions. 
 
Així mateix, en base al compromís d’informació, participació i transparència que 
aquest nou equip de govern va adquirir amb la ciutadania en la campanya 
electoral, demanem que aquesta documentació es faci pública a la totalitat de la 
ciutadania blanenca, tal i com es realitza en d’altres Ajuntaments. 
 
Per aquest motiu, s’hauria de facilitar el lliure accés a l’esmentada documentació per 
mitjà de la seva publicació en les diverses pagines web que disposa aquest consistori 
i, al mateix temps, se’n faciliti la seva consulta a les oficines del propi Ajuntament, 
prèvia difusió a la ciutadania d’aquesta possibilitat. 
 
 



 

   

S’ha de prendre en consideració que la documentació requerida és una informació 
considerada de lliure accés per a la ciutadania. I per tant, qualsevol ciutadà/na 
blanenc/a  ostenta la condició d’interessat/da directe a fi i efecte de conèixer la 
situació del seu Ajuntament sense la intervenció de cap intermediari. 
 
En cap cas, les normes de privacitat poden servir de pretext per negar l’accés a la 
informació pública, i menys, quan aquest fet pot comportar la negació del debat 
d’assumptes d’interès públic.  Atès que, la negació arbitrària d’informació i la 
imposició d’obstacles a l’accés informatiu violen un dels drets fonamentals que 
ostenta qualsevol persona, com és el de la llibertat d’expressió 
 
En qualsevol cas, la present petició d’informació documental ve motivada i 
justificada d’acord amb els supòsits establerts legalment i no es troba afectada per 
cap dels supòsits contemplats legalment per a la seva exclusió o limitació a l’accés de 
la informació sol�licitada. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
SOL�LICITA: Que es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, i previs els tràmits 
administratius que resultin oportuns, ens sigui facilitat còpia dels document de 
traspàs que hagin realitzat pels Tècnics municipals de les diferents àrees d’aquest 
Ajuntament en ocasió del canvi de govern municipal i, al mateix temps, com a signe 
inequívoc de transparència, aquests documents es facin públics i siguin accessibles 
per a tota la ciutadania de Blanes, ja sigui a través de la pàgina web de l’Ajuntament 
de Blanes o bé presencialment en el mateix consistori.  
 
Blanes, 21 de Juny de 2011. 
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