Número
2954

Fecha de Firma:
06/04/2021 12:34

Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

DECRET
Assumpte: Sol·licitud de la S ra. Monica Centeno Ort ega, de data 16 de març de 2021, d’accés a la
informació públic a (E-08121-2021-013427)
Òrgan: Servei d’Estrat ègia i Governança
Expedient: 2021/000013244

Relació de fets

1. En dat a 16 de març de 2021 la Sra. MONICA CE NTENO ORTEGA, 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 als efectes de la seva incorporació a un expedient d'obertura de una oficina de farmàcia, necessito
acreditar

el

nombre d`HABITANTS EMPADRONATS i el nombre d'HABITATGES TOTALS a data 1 de Gener de 2021,
corresponents
a les següents Arees Bàsiques de Salut en que es divideix el municipi de Mataró:
ABS-Mataró-1
ABS-Mataró-2
ABS-Mataró-3
ABS-Mataró-4
ABS-Mataró-5
ABS-Mataró-6
ABS-Mataró-7

2.

En dat a 26 de març de 2021, es tramet escrit a la seny ora Monica Centeno Ortega, 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 26 de març es deriva la sol·licitud al S ervei d´Estratègia i Governanç a, 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.
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CSV (Codi segur de verificació)
Normativa

IV7H2II5EERSZXRNYP6GB5PTJ4

Data i hora

06/04/2021 12:33:55

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)

Signat per

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

URL de verificació

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2II5EERSZXRNYP6GB5PTJ4
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DECRET
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 Monica Centeno Ortega, de data 16 de
març de 2021 d’accés a la informació pública (E-08121-2021-013427).
SEGON
annex.

– Facilitar a la Sra. Monica Cent eno Ortega les dades sol·licitades en el document que s’adjunta
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Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
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