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Decret 1 

 

Assumpte: Sol·licitud de la Sra. Esther Badia Santalucia, de data 12 de juliol de 2021, d’accés a la 

informació pública. (E-08121-2021-034811) 

Òrgan: Servei d’Estratègia i Governança  

Expedient: 2021/000042735 

 

Relació de fets 

1. En data 12 de juliol de 2021 la Sra. ESTHER BADIA SANTALUCIA, 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 si gui 

tramés la següent informació en format electrònic (Excel):  

 Em podríeu concretar el nombre de personal interí en llocs estructurals de l’Ajuntament 

(exclosos ens dependents) a 31 de desembre de 2018, 2019 i 2020? Si és possible us  

agrairia que fos en un full de càlcul o equivalent.  

2. En data 13 de juliol de 2021 es deriva la sol·licitud a la Direcció de Recursos Humans, que és la unitat  

que disposa de la informació sol·licitada. 

3. En data 13 de juliol de 2021, es tramet escrit a la Sra. Esther Badia Santalucia, 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 activi tat  

o de l’exercici de les seves funcions.  

Els article 8 i 9 de la Llei esmentada estableix que l ’Administració pública, en aplicació del principi de  

transparència, ha de fer pública, entre d’alt res, la informació relativa a la plantilla, la relació de llocs de  

treball i el règim retributiu incloent la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, i  

la plantilla i la relació de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de la dita 

relació de llocs. 

En darrer lloc, i de conformitat amb l’article 36 de la Llei 19/2014, Si una sol·licitud és estimada totalment  

o parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a l ’interessat, en el format en què l’hagi 

demanada, en el termini de trenta dies. No obstant, i al tractar-se d’una informació que ja es troba difosa i  
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publicada i s’hi pot accedir fàcilment, l’apartat segon de l’esmentat article permet a l’Administració 

subministrar aquella informació en un format diferent. 

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 Esther Badia Santalucia, de data 12 de 

juliol de 2021 d’accés a la informació pública. (E-08121-2021-034811) 

SEGON – Informar a la Sra. Esther Badia Santalucia que la informació sol·licitada la pot trobar en el Portal 

de Transparència, concretament en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-

i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/plantilla-empleats-publics 

Atès que aquesta informació pot ser subministrada en un format diferent  del demanat, i al tractar-se 

d’informació que es troba publicada al web de l ’Ajuntament de Mataró, al portal, indicar a la interessada que 

pot accedir a l’esmentada informació la qual es troba en format pdf.  
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