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Ajuntament de Mataró 
La  48 

 

 DECRET 

 

Decret 1 

 

 Assumpte: Sol·licitud de la Sra.    de data 22 de setembre de 2021, d’accés a la 

informació pública. (E-08121-2021-045413)  

Òrgan: Servei d’Estratègia i Governança 

Expedient: 2021/000103369 

 

Relació de fets 

1. En data 22 de setembre de 2021 la Sra.    presenta escrit en format 

telemàtic mitjançant el qual, a l’empara del que disposen els articles 18 i següents de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sol·licita que li sigui 

tramés la següent informació en format electrònic (PDF): 

 Que el dia 21/09/2021 a les 20:40h aprox vaig patir una “mossegada” d’un gos “Border Collie” 

i com a conseqüència vaig patir unes lesions. La Policia Local de Mataró va intervenir i 

identificar a la persona propietària.  

Que per tal de demanar i iniciar reclamació i denúncia civil, necessito saber quin és el 

propietari del gos que em va mossegar.  

Així com les actuacions administratives, que ens va derivar per portar el gos a la via pública 

sense lligar.  

Sol·licito: Dades de la persona responsable – propietària del gos.  

Actuacions administratives de la Policia Local. “Es va realitzar algun tipus de denuncia”.  

Cartilla sanitària del gos (Situació) 

2. En data 23 de setembre de 2021, es tramet escrit a la Sra.    acusant 

recepció de la seva sol·licitud en compliment del que preveu l’article 27.5 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

3. En data 23 de setembre de 2021 es deriva la sol·licitud a l’Oficina de Tinença Responsable i  

Benestar Animal, que és la unitat que disposa de la informació sol·licitada. 

 

Fonaments de dret 

L’art. 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, reconeix el dret de les persones d’accedir a la informació pública. 

Número de Decret

9687

Data de signatura:

26/10/2021

Ajuntament de Mataró
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Decret 2 

 

L’art. 2 b) de la Llei 19/2014 estableix que, als efectes d’aquesta llei, és informació pública la informació 

elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat 

o de l’exercici de les seves funcions. 

Aquest dret d’accés no té un valor absolut, i pel cas que la informació pública a la qual es vol accedir 

contingui dades personals de terceres persones, cal tenir en compte els criteris establerts en els articles 

23 i 24.2 de la LTC. En concret, l’article 24.2 de la LTC preveu que es pot donar accés a la informació 

amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades, 

tenint en compte, entre altres circumstàncies: b) la finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat 

històrica, estadística o científica, i les garanties que s’ofereixen. 

Per la ponderació de l’interès públic i els drets de les persones afectades en el present cas resulta 

rellevant la finalitat que justifica la petició d’accés, que es concreta en presentar una reclamació pels dies 

que va trigar en curar les lesions. 

I l’article 34.3 de la Llei 19/2014 esmena que si la resolució és estimatòria de la sol·licitud i hi ha hagut 

oposició de tercers, l’accés a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini 

per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en cas que s’hagi 

presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s’ha 

resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acte administratiu. 

Cal tenir en compte que, l’article 16 de l’Ordenança municipal de  protecció i control dels animals 

en base al qual es va iniciar l’expedient objecte de la consulta, estableix que en el cas que un animal de 

companyia mossegui o lesioni a una persona o a un altre animal, la persona propietària i/o posseïdora ha 

de facilitar les seves dades i de I’animal a la persona agredida o als seus representants legals i a les 

autoritats competents que ho sol·licitin. 

En virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, 

 

RESOLC 

PRIMER- Estimar totalment la sol·licitud efectuada per la Sra.    en data 22 de 

setembre de 2021, d’accés a la informació pública. (E-08121-2021-045413). 

SEGON – Vist els antecedents i els fonaments de dret anteriors, qui subscriu conclou que, l’exercici de la 

ponderació prèvia enfontra dos drets fonamentals: dret de defensa de la persona sol·licitant i dret a la 

protecció de dades personals. En aquest exercici de ponderació es té en compte que la protecció del dret 

de les dades personals contingudes a l’acta que recull els fets de l’agressió, no preval sobre el dret d’accés 

a aquesta informació que té la persona agredida per poder exercir el seu dret a la defensa, tothora que així 

està previst al protocol d’actuació en cas de mossegades que estableix la normativa específica. Per tant, es 

facilita a la Sra.    la informació sol·licitada en dades adjuntes. 

TERCER - Informar a la persona sol·licitant que amb motiu de la citada acta C21/27841, l’Oficina de 

Benestar Animal i Tinença Responsable tramita procediment per requerir a la propietària del gos el 

compliment del protocol de mossegades. 
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QUART – Informar a la tercera persona afectada que les seves dades són facilitades a la Sra.  

  pels fonaments de dret esmenats anteriorment.  

 


