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Ajuntament de Mataró 
La  48 

www  

 DECRET 

 

Decret 1 

 

Assumpte: Sol·licitud de la Sra.    de data 26 de febrer de 2021,  

d’accés a la informació pública (E-08121-2021-009055) 

Òrgan: Servei d’Estratègia i Governança  

Expedient: 2021/00009789 

 

Relació de fets 

1. En data 26 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 (correu electrònic):  

 Quisiera información en lo que respecta a un embargo correspondiente a la empresa  

 nif: B64344401.Se ha bloqueado importe en la cuenta y no he recibido ninguna 
notificación al respecto. 
 

2. En data 5 de març 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 govern.  

 

3. En data 5 de març es deriva la sol·licitud al Servei d’Estratègia i Governança, qu e 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- Desestimar totalment la sol·licitud efectuada per la senyora     

de data 26 de febrer de 2021 d’accés a la informació pública (E-08121-2021-009055).  

SEGON – Informar a la sol·licitant que l’Ajuntament no té competències en aquesta matèria, ni disposa de 

les dades sol·licitades.  Pot adreçar-se al la Organisme de Gestió Tributària (ORGT).  
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