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Accés a la informació per part dels 
càrrecs electes

L’accés a la informació municipal per part dels 
càrrecs electes dels ajuntaments és un tema 
recurrent entre les queixes rebudes. 

Sobre aquest assumpte, el Síndic ha recordat 
que els regidors gaudeixen d’un estatus 
privilegiat d’accés a la informació i a la 
documentació municipal, i que el dret d’accés 
i consulta incorpora el dret a rebre una 
resposta a les seves demandes en un termini 
màxim de quatre dies i el dret a obtenir-ne 
còpies. També ha assenyalat que un termini 
de resposta inadequat a les sol·licituds 
d’informació pot fer que aquesta resposta 
esdevingui inútil.

Els regidors han de rebre 
resposta en un màxim de 
quatre dies a les 
peticions d'accés a la 
documentació municipal

Quant a la forma i el lloc en què els membres 
de l’ajuntament poden consultar la informació, 
el Síndic ha manifestat que, segons la 
normativa vigent i la jurisprudència del 
Tribunal Suprem, la consulta de documents o 
d’expedients s’ha de fer a l’arxiu general, a la 
dependència en què es trobin, o facilitant-los 
per examinar-los als despatxos o sales 
reservades als membres de la corporació, a fi 
de garantir que la consulta sigui lliure, 
independent i autònoma, i que es pugui dur a 
terme amb tranquil·litat i de manera pausada. 
Per això, cal preveure que els llocs físics on es 
permeti la consulta siguin adequats a aquesta 
finalitat.

El Síndic també ha recordat que les sol·licituds 
d’informació presentades pels membres de la 
corporació solament poden ser denegades per 
les causes taxatives establertes en la 
normativa vigent, que s’han d’invocar 
explícitament i s’han de motivar suficientment. 
En aquesta línia, ha assenyalat que si el motiu 
per denegar la informació és que la sol·licitud 
es considera desproporcionada i genèrica, cal 
demostrar la desproporció i el caràcter genèric 
i abusiu i, sobretot, el motiu pel qual es 
considera que atendre la petició pot 
distorsionar el bon funcionament de 
l’Administració municipal o la prestació del 
servei. 

Pel que fa al dret a obtenir còpies de la 
documentació sol·licitada, el Síndic ha 
considerat que si un regidor obté l’autorització 
per consultar una determinada informació 
disponible en format electrònic, no hi ha 
motiu per denegar-ne una còpia en el mateix 
format. Difícilment es podria sustentar que 
l’expedició d’una còpia de la informació en 
suport digital representés una sobrecàrrega 
que entorpís el correcte desenvolupament de 
la tasca de l’ajuntament. 

Els membres de 
l'ajuntament tenen dret 
a obtenir còpies de la 
informació en suport 
digital

Sobre aquest punt, també ha remarcat que la 
tecnologia informàtica, com a sistema de 
tractament de la informació documental, 
significa un avenç important que facilita 
l’accés a les dades i simplifica i redueix els 
suports materials d’emmagatzematge, per la 
qual cosa cal fomentar-ne l’ús per contribuir a 
una administració més transparent, propera i 
democràtica. 
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Queixa 01599/2010 

Un regidor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va presentar una queixa perquè el consistori no li 
proporcionava una còpia, en suport digital, de la documentació econòmica consultada en format 
electrònic.

L’Ajuntament va denegar l’expedició de còpies perquè entenia que es tractava d’una petició despro-
porcionada, genèrica i indiscriminada, atès que no es detallaven els documents concrets que es 
volien consultar. Tot i així, va autoritzar la consulta directa de tota la documentació sol·licitada a les 
dependències municipals. 

El Síndic va considerar que l’Ajuntament no havia demostrat ni justificat la desproporció de la 
demanda, ni el fet que l’expedició d’una còpia en suport digital de la informació consultada pogués 
alterar la prestació dels serveis públics municipals. Per això, va suggerir a l’Administració municipal 
que posés a disposició del promotor de la queixa una còpia de la informació demanada en suport 
digital. L’Ajuntament va acceptar el suggeriment del Síndic.
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