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Atès que la informació referent al pressupost de 2018 encara no està elaborada i, per tant, es
tracta d’informació inexistent.
Atès que l’obtenció de les dades requerides per l’interessat respecte del pressupost de 2017
comporta una gran complexitat, la qual cosa justifica que no es podran facilitar en el termini
inicial d’un mes.
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| Pot verificar la integritat d’aquest document a la següent adreça: https://seuelectronica.uab.cat

Vista la sol·licitud d’accés a informació pública, presentada per ...................................., en
data 9 de febrer de 2017, per la qual demana dades corresponents a la destinació pressupostària
2017 i 2018 per a la implementació de mesures correctives derivades de les avaluacions de riscs
laborals.

Atès que en aquest cas, i de conformitat amb l’article 33.2 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, procedeix la pròrroga
del termini per a resoldre la petició de l’interessat fins a un termini igual a la meitat de l’inicial.
De conformitat amb la Resolució de data 29 de juny de 2015 per la qual atribueix a la secretària
general de la Universitat les competències derivades de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com de les normes de posterior
desenvolupament i les de general aplicació,
RESOLC:
Primer.- Desestimar la petició presentada per ...................................., en data 9 de febrer de
2017, per la qual demana dades corresponents a la destinació pressupostària de l’any 2018 per
a la implementació de mesures correctives derivades de les avaluacions de riscs laborals.
Segon.- Procedir a la pròrroga fins a un termini igual a la meitat de l’inicial per a la resolució de
la sol·licitud d’accés a informació pública, per la qual demana dades corresponents a la destinació
pressupostària de l’any 2017 per a la implementació de mesures correctives derivades de les
avaluacions de riscs laborals, i, en conseqüència, fixar el termini de resolució per al dia 24 de
març de 2017.
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Contra la resolució expressa o presumpta en matèria d’accés a la informació pública es pot interposar
recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant la rectora de la UAB, en el termini d’un mes
des de la recepció d’aquesta notificació si la resolució és expressa i en el termini de tres mesos si és
presumpta, de conformitat amb el previst a l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Contra la resolució expressa o presumpta en matèria d’accés a la informació pública i, si escau, contra les
que resolguin el recurs de reposició, es pot interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública. Les resolucions de la Comissió posen fi a la via administrativa i es
poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

