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DECRET
Assumpte: Sol·licitud del Sr. Luis Cabedo Carretero, autoritzat de la Sra. Rocio Marquez Vicario, de data
14 de setembre de 2021, d’accés a la informació pública.(E-08121-2021-044157)
Òrgan: Servei d’Estrat ègia i Governança
Expedient: 2021/000097680

Relació de fets
1.

En data 14 de setembre de 2021 Sr. Luis Cabedo Carretero, autoritzat de la S ra. Rocio Marquez
Vicario, 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 (PDF):


Copia atestado policia municipal de fecha 12/06/2021 en via publica, con atropello persona
implicada lesionada ROCIO MA RQUEZ VICARI O. DNI 47210631A.

2.

En data 15 de setembre de 2021 es deriva la sol·licitud a el Servei de la Policia Local, que és la unitat
que disposa de la informació sol·licitada.

3.

En data 15 de setembre de 2021, es tramet escrit al S r. Luis Cabedo Carret ero, 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 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 Sr. Luis Cabedo Carretero, autoritzat de la Sra.
Rocio Marquez Vicario, de dat a 14 de set embre de 2021, d’accés a la informació pública. (E-08121-2021044157)
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CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa

IV7FWMILEDX4TL75WIHC6YHD64

Data i hora

17/09/2021 12:32:13

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)

Signat per

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

URL de verificació

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FWMILEDX4TL75WIHC6YHD64
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DECRET
SEGON – Informar al S r. Luis Cabedo Carret ero que per a obtenir la informació sol·licitada ha de realitzar el
tràmit
a
la
Seu
Electrònic a,
accedint
a
través
del
següent
link:
https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=12418&entity=1093
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