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DECRET
Assumpte: Sol·licitud del Sr. Juan Carlos Ortiz Menéndez, de data 28 de setembre de 2021, d’accés a la
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Relació de fets
1. En data 28 de setembre de 2021 el Sr.

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 estoy realizando un estudio sobre la actividad de los ayuntamientos en relación con los
animales de compañía.
Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de protección de los animales de la Comunidad Autónoma de

asigna en su

articulado, las obligaciones y responsabilidades de los ayuntamientos en relación con los
animales de compañía.
Por otro lado, Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno., reconoce el derecho a la información de los ciudadanos.
Desearía obtener información y algunos datos relativos a la actividad municipal sobre la
gestión y el control de los animales de compañía, perros y gatos.
Para facilitar la búsqueda de datos he elaborado una encuesta con el fin de que se puedan
contestar las preguntas. No hay ninguna pregunta que afecte a datos de carácter personal
protegidos por la Ley de protección de datos.
Todos los datos se utilizarán para su análisis estadístico y en ningún caso se publicarán
vinculados a un ayuntamiento en concreto.
2. En data 28 de setembre de 2021, es tramet escrit al Sr.

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 28 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.
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DECRET
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.
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.
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 pel Sr.
setembre de 2021, d’accés a la informació pública. (E-08121-2021-000052).
SEGON – Facilitar al Sr.

en data 28 de

la informació sol·licitada en dades adjuntes.
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