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Decret 1 

 

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

informació pública (E-08121-2021-004830) 

Òrgan: Servei d’Estratègia i Governança  

Expedient: 2021/000005541 

 

Relació de fets 

1. En data 4 de febrer 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 t ransparència, accés a la informació pública i bon govern,  

sol·licita que li sigui tramés la següent informació en format electrònic: 

 Necesito conèixer si existeix reconeguda oficialment una colònia de gats a la referència 

cadastral següent: 000224000DG50B ubicada a la      

  ja que està donant lloc a un conflicte veïnal, per tractar-se 

d'una zona rústica amb servidumbre de pas, que envolta la comunitat i es deposita 

aliment en aquesta zona de pas, no entesa com zona comunitària. En cas que  estigui 

reconoguda conèixer si l' Ajuntament a determinat quines serán les persones 

autoritzades i la seva acreditació mitjançant un carnet, punts d' alimentació, aliments, 

etc...Molts propietaris consideren que aquests punts d' alimentació no han de ocasionar 

molèsties als veïns. Gràcies  

 

2. En data 8 de febrer 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 gove rn.  

 

3. En data 8 de febrer es deriva la sol·licitud al Servei de Protecció Civil i Salut (Oficina de Tinença 

Responsable 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 

febrer de 2021 d’accés a la informació pública (E-08121-2021-004830).  

Número

1960

Fecha de Firma:

05/03/2021 15:12
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Decret 2 

 

SEGON – Facilitar a la Sra.   les dades sol·licitades en el document que s’adjunta 

annex. 

 

 


