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DECRET
Assumpte: Sol·licitud del Sr. Enric Acero Casas en nom de la Sra. Julia Ortega Ramos, de data 17 de
febrer de 2021, d’accés a la informació pública.
Òrgan: Servei d’Estrat ègia i Governança
Expedient: 2021/000007805

Relació de fets

1. En data 17 de febrer de 2021 el S r. ENRIC A CERO CASAS en nom de la S ra. JULIA ORTE GA
RAMOS, 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 info rmació
pública i bon govern, sol·licita que li sigui tramés la següent informació en format electrònic:


Que per la present sol·licito es confereixi accés a l’acta de la sessió celebrada per la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament del passat dia 8 de febrer de 2021 en la qual es va resoldre la
petició de compatibilitat presentada per la Sra. Ortega.



Que aix í mateix, sol·licito es concedeixi accés a la totalitat dels expedients que en matèria de
compatibilitat professional hagin estat coneguts i tramitat s per aquest Ajuntament des del primer
dia de la present legislatura fins el dia de la resolució de compatibilitat per part de la S ra. Ortega,
fent constar la informació següent:
a) El nom i cognoms de l'empleada o empleat.
b) El lloc de t reball ocupat i el departament o entitat de dret públic vinculat o dependent en què
s'integra.
c) La data de la resolució de compatibilitat.
d) Un breu detall de l'activitat secundària que es compatibilitza, pública o privada, amb referència
al tipus d'activitat o professió, a l'àmbit concret d'actuació professional, al nombre total d'hores de
dedicació, i al nom o raó social de l'empresa o entitat on es desenvolupi.
e) El tipus de vinculació en l'activitat secundària.
f) La localització de l'entitat o empresa on es realitza l'activitat secundària, quan sigui rellevant
conèixer l'àmbit territorial d'actuació on es desenvolupa l'activitat secundària per gestionar un
eventual conflicte d'interès

2.

En dat a 17 de febrer de 2021 es deriva la sol·licitud a la Direcció de Recu rsos Humans, que és la
unitat que disposa de la informació sol·licitada.
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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)
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JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)
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3.

En data 3 de març de 2021, es tramet escrit al Sr. Enric Acero Casas en nom de la senyora Julia
Ortega Ramos, acus ant recepció de la seva sol·licitud en compliment del que preveu l’a rticle 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 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 totalment la sol·licitud efectuada pel senyor E nric Acero Casas en nom de la senyora
Julia Ortega Ramos, de data 17 de febrer de 2021 d’accés a la informació pública.
SEGON – Comunicar a l’interessat/da que la informació relativa a l’Acta de la Junta de Govern Local del 8 de
febrer
de
2021
està
publicada
i
la
pot
consultar
en
el
s egüent
enllaç:
https://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/pam/RM_Actes_JGL_2021.html
TERCER

– Comunicar a l’interessat/da que la informació relativa a l’accés a la totalitat dels expedients que

en matèria de compatibilitat professional hagin estat coneguts i tramitats per aquest Ajuntament des del
primer dia de la present legislatura fins el dia de la resolució de c ompatibilitat per part de la Sra. Ortega, li
será tramesa en un termini màxim de 30 dies habils.
Així mateix, informar que l’Ajuntament compleix amb l’obligació establerta a l’art. 26 Decret 8/2021, de
publicitat activa en relació a les resolucions de compatibilitat, fet que pot consultar en el s egüent enllaç:
https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional -iorganitzativa/empleats-publics/resolucions-sobre-el-regim-dincompatibilitats-dels-empleats-publics
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