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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat  

 DECRET 

 

Decret 1 

 

Assumpte: Sol·licitud del Sr. Albert Baile Rey, de data 24 de març de 2021, d’accés a la informació 

pública. (E-08121-2021-014851) 

Òrgan: Servei d’Estratègia i Governança  

Expedient: 2021/000015451 

 

Relació de fets 

1. En data 24 de març de 2021 el Sr. ALBERT BAILE REY, 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 l a 

següent informació en format electrònic (PDF):  

 D'acord amb el que es disposa a la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, demano la informació 

corresponent a les despeses i inversions que s'han efectuat amb els diners recaptats per la Taxa 

Municipal de Tinença d'Animals des del moment de la seva implementació. Aquesta figura 

tributària grava fets imposables relacionats amb la prestació d'algun servei públic (també l 'ús de 

l'espai públic o l'ús d'activitat  de règim públic per la qual hi ha algun tipus d'aprofitament per a 

l'obligat tributari, però entenc que no és cap d'aquests dos casos) . Per aquest motiu, crec que és 

convenient conèixer quina ha estat la recaptació de l 'Ajuntament a través d'aquesta taxa i en què 

s'han invertit i gastat aquests diners en relació amb la finalitat per la qual va ser creada (que,  

entenc, ha de ser allò que es disposa en l'Ordenança de Tinença d'Animals en les seves 

disposicions generals).  

2. En data 25 de març 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.  

3. En data 25 de març de 2021, es tramet escrit al Sr. Albert Baile Rey, 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.  

 

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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Ajuntament de Mataró 
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 DECRET 

 

Decret 2 

 

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 senyor Albert Baile Rey, de data 24 de març de 2021 

d’accés a la informació pública. (E-08121-2021-014851) 

SEGON – Facilitar al Sr. Albert Baile Rey la informació sol·licitada en el document que s’adjunta  annex.  
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