Número de Decret
6391

Data de signatura:
09/07/2021

Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mataró
La
48

DECRET
de data 2 de juliol de 2021, d’accés a la informació pública. (E-08121-

Assumpte: Sol·licitud de
2021-033217)

Òrgan: Servei d’Estrat ègia i Governança
Expedient: 2021/000038201

Relació de fets
1.

En data 2 de juliol de 2021 la entitat

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 (correu electrònic):


Solicito duplicado de licencia de primera ocupación de una vivienda propiedad de
Promotor: INICIATIVES I PROJECTES
Año de construcción: 2007
CL

Es:1 Pl:00 Pt:01

08302
2.

En data 6 de juliol de 2021 es deriva la sol·licitud a el Servei Llicències d´Obres i Activitats, que és la
unitat que disposa de la informació sol·licitada.

3.

En dat a 6 de juliol de 2021, es tramet escrit a

acusant recepció de la seva sol·licitud en

compliment del que preveu l’article 27.5 de la Llei 19/2014, del 29 de des embre, 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 públ ica la informació
elaborada per l’Administració i la que aquesta t é en el s eu 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 t otalment la sol·licitud efectuada per

de data 2 de juliol de 2021 d’accés a la

informació públic a. (E-08121-2021-033217).
1

Decret

CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa
Signat per
Signat per
URL de verificació

IV7E6LJ6D7ZYJ6FN2AXEJ43BAQ

Data i hora

09/07/2021 15:02:40

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
(Secretari/ària General)
(Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)
Pàgina

1/2

Ajuntament de Mataró
48

DECRET
SEGON – Facilitar a GARSA la informació sol·licitada en el doc ument adjunt.
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CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa
Signat per
Signat per
URL de verificació

IV7E6LJ6D7ZYJ6FN2AXEJ43BAQ

Data i hora

09/07/2021 15:02:40

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
(Secretari/ària General)
(Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)
Pàgina
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