
    AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
     Passeig del Parc, s/n (46440) CIF:P4603500-B        96 178 20 50     
  96 178 21 93     almussafes_imc@gva.es          www.almussafes.es

REGISTRE D'ENTRADA

 SOL·LICITUD INFORMACIÓ LLEI DE TRANSPARÈNCIA / SOLICITUD INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA
 

Sol·licitant / Solicitante  

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos

DNI / NIE / Altres
Otros

   Actuant en nom i representació de / Actuando en nombre y representación de

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos

DNI / NIE / Altres
Otros

Dades per a notificacions / Datos para notificaciones

Adreça / Dirección

Municipi / Municipio Província / Provincia CP

Tel. fix /  fijo      Tel. mòbil / móvil Fax

Adreça electrònica / Correo electrónico

Rebut de notificacions
Recibo de notificaciones

    Correu electrònic       Domicili
       Correo electrónico                 Domicilio

Idioma
Idioma

    Valencià       Castellà
        Valenciano         Castellano

FETS I RAONS/  HECHOS Y RAZONES 

Dret a l'accés a la informació art.  4 de l'Ordenança Municipal de transparència, accés a la informació
pública i bon govern / Derecho al acceso a la información art. 4 de la Ordenanza Municipal de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. 

(Marqueu amb una «X» dins de la casella corresponent / Marque con una «X» la casilla que corresponda)

Informació  sobre  la  institució,  organització,  planificació  i  personal/  Información  sobre  la  institución,  organización,
planificación y personal.

Informació sobre alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats/ Información sobre
altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades.

Informació de rellevància jurídica i patrimonial / Información de relevancia jurídica y patrimonial 

Informació sobre contractació, convenis i subvencions / Información sobre contratación, convenios y subvenciones.

Informació econòmica, financera i pressupostària/ Información económica, financiera y presupuestaria.

Informació sobre serveis i procediments/ Información sobre servicios y procedimientos.

Informació mediambiental i urbanística/ Información medioambiental y urbanística.

CONCRECIÓ  INFORMACIÓ  SOL·LICITADA  I  SUPORT  (paper,  digital,  links  d'accés...)  /  CONCRECIÓN
INFORMACIÓN SOLICITADA Y SOPORTE (papel, digital, links de acceso...) 

 Desitge rebre informació en relació amb la petició / Deseo recibir información en relación con la petición

Documents que s’adjunten / Documentos que se adjuntan
 

Almussafes,                          
                        (Firma)

SR. ALCALDE -PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
Informació Municipal i Atenció Integral al Ciutadà

TRANSPARÈNCIA 

http://www.almussafes.es/
http://www.almussafes.es/


A  V  Í  S / A  V  I  S  O

1.  Normativa  aplicable:  article  42  de  la  Llei  30/92,  de  26 de novembre,  de  règim jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú, Llei 19/2013, de 19 de juny, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança
municipal de  transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. El termini màxim normativament establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat és d'1 MES, a comptar des de la data en què la
seva sol·licitud ha tingut entrada en el registre general d’aquest ajuntament, excepte els casos d'inadmissió regulats a l'article 18 de la
Llei 19/2013.

3. Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes
desestimatoris previstos a l'art. 20.4 de la Llei 19/2013.

4. Recursos: contra la desestimació de l'accés a la informació, es podran interposar els recursos que procedisquen de conformitat amb
allò establert a l'article 23 de l'esmentada Llei 19/2013. 

1. Normativa aplicable: artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, Ley 19/2013, de 19 de junio, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y Ordenanza municipal de  transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno .

2. El plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de lo solicitado es de 1 MES, a contar desde la fecha de entrada de su solicitud en
el registro general de este ayuntamiento, excepto los casos de inadmisión regulados en el artículo 18 de la Ley 19/2013.

3. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa por el órgano competente de este Ayuntamiento, tendrá los efectos desestimatorios previstos
en el artículo 20.4 de la Ley  19/29013.

4. Recursos: contra la desestimación del acceso a la información, se podrán interponer los recursos que procedan de conformidad con lo establecido en el artículo
23 de la citada Ley 19/2013. 

           Almussafes,
            L’ALCALDE PRESIDENT

Firmat: Albert Girona Albuixech

Òmpliga aquesta instància amb lletra clara i llegible. No oblide indicar el document, nom i cognoms, adreça a efectes de notificacions,
sol·licitud, data i firma.

Indicar, amb tota claredat,  els fets,  raons i  petició en què es concrete la sol·licitud. En compliment de l’art.  5 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal,  l'informem que les dades de caràcter  personal i  la
informació facilitada per vosté seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és responsable l’Ajuntament, la finalitat
del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vosté podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir
els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.

Rellene esta instancia con letra clara y legible. No olvide indicar el documento, nombre y apellidos, dirección a efectos de notificaciones, solicitud, fecha y
firma.

Indicar, con toda claridad, los hechos, razones y petición en que se concreta la solicitud. En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal y la información facilitada por usted serán
incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es
propia. Usted podrá, en todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante
solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
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