AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

NÚM. 2
REGLAMENT REGULADOR DE L’EXERCICI DEL DRET
D’INFORMACIÓ PELS MEMBRES CORPORATIUS

1r. Dret general d’informació
Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde/alcaldessa, o
de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades o les informacions que són en
poder dels serveis de la corporació i esdevinguin necessaris per al desenvolupament de llur
funció.
La regulació de l’exercici del dret esposat ve recollida als següents preceptes:
-

art. 77 Llei //1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
art. 164 Decret 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
art. 14, 15 i 16 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre d’aprovació del Reglament
d’organització i funcionament dels ens locals.

2n. Documentació d’accés directe
Els serveis municipals, funcionaris i altre personal, facilitarà directament la informació que
se’ls sol·liciti, sense necessitat que els regidors acreditin autorització expressa, en els
següents supòsits:
a) Quan exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de
llur responsabilitat.
b) Quan es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals siguin membres i les resolucions i acords de tots els òrgans
municipals.
c) Quan es tracti d’informació o documentació de l’Ajuntament que sigui de lliure accés per
a tots els ciutadans, segons determinen l’art. 37 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques o altres preceptes d’aplicació.
En aquest sentit, són de lliures accés:
-

Els documents integrats en expedients obrants als arxius municipals, que no tinguin
caràcter nominatiu o continguin dades que puguin afectar la intimitat de les persones, ni
restin afectats per regulacions específiques i corresponguin a procediments finalitzats
en la data de la sol·licitud.
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-

Els reglaments i ordenances locals i els pressupostos de l’exercici i llurs
modificacions (art. 17.5 i 157.7 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals).

3r. Procediment per accedir a la resta de documentació
L’accés a la documentació no esmentada en el punt anterior haurà de sol·licitar-se de
l’Alcaldia, qui resoldrà la petició abans que transcorrin 4 dies a comptar des de la data de la
seva presentació, considerant-se aquesta acceptada per silenci administratiu si no es
produeix resolució denegatòria expressa en el termini indicat.
Les resolucions denegatòries seran sempre motivades i només podran fonamentar-se en
els supòsits següents:
. Que el coneixement o difusió de la informació pugui vulnerar del dret constitucional
d’honor, intimitat personal o familiar o la pròpia imatge.
. Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials o
per secret sumarial.
4r. Lloc de consulta dels documents
Les consultes hauran de dur-se a terme a les oficines municipals, en el lloc on es trobi la
documentació o en aquell que a l’efecte s’assenyali, atenent les necessitats dels serveis
administratius en el moment concret en què aquesta es produeixi.
En cap cas els expedients, llibres o documents podran sortir de la Casa Consistorial.
5è. Lliurament de còpies i certificats
Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen
accés, en format paper o bé en suport tècnic que permeti d’accedir a la documentació
requerida.
Per tant, quan no es tracti de supòsits d’accés lliure a la documentació, sinó que es
requereixi l’autorització expressa de l’Alcaldia, aquesta també serà necessària per al
lliurament de les còpies, considerant-se que el termini per a resoldre la petició serà el
mateix abans indicat, de 4 dies.
6è. Deure de confidencialitat
Els membres de la Corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què
tenen accés per raó del càrrec, si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l’ens
locals o de tercers, i això especialment quan aquesta hagi de servir d’antecedent per a
decisions que encara estiguin pendents de ser adoptades, evitant en tot moment la
reproducció de la documentació que se’ls faciliti en original o còpia per al seu estudi.

2/3

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

Disposició final
El present reglament entrarà en vigor un cop ultimats els tràmits preceptius i transcorregut
el termini de quinze dies previst per l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
de Règim Local, de conformitat amb allò que preveu l’article 70.2 de la mateixa Llei. El
termini expressat es comptarà a partir de la publicació del text íntegre del reglament en el
Butlletí Oficial de la Província.

PUBLICAT DEFINITIVAMENT BOP NÚM. 18 DEL 28/01/2004
ANY 2013 – CAP MODIFICACIÓ
ANY 2014 – CAP MODIFICACIÓ
ANY 2015 – CAP MODIFICACIÓ
ANY 2016 – CAP MODIFICACIÓ
ANY 2017 – CAP MODIFICACIÓ
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