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Ajuntament de Mataró 
La  48 

www  

 DECRET 

 

Decret 1 

 

Assumpte: Sol·licitud de la Sra.  de data 4 de març de 2021, d’accés a la informació 

pública (E-08121-2021-010121) 

Òrgan: Servei d’Estratègia i Governança  

Expedient: 2021/000010714 

 

Relació de fets 

1. En data 4 de març 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 tram és la 

següent informació en format electrònic (pdf): 

 Estic fent un curs d´Educació i Ensimistrament caní a la UAB i necessito informació sobre 

quants gossos ide quines races estan inscrits al cens de  

2. En data 5 de març de 2021, es tramet escrit a  la  senyora   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 5 de març es deriva la sol·licitud a la Oficina de Tinença i Benestar Animal, que és l’òrgan 

responsable de la seva tramitació. 

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 per la senyora  de data 4 de març de 

2021 d’accés a la informació pública (E-08121-2021-010121).  

SEGON – Comunicar a l’interessada la tramesa de la informació sol·licitada. 
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