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Certificat acord Ple municipal
Expedient núm.: 308/2016
Assumpte: Protocol d’accés a la informació per part dels càrrecs electes 

CERTIFICAT D’ACORD DEL PLE

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, 

CERTIFICO :

Que el Ple de la Corporació municipal, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 17 de 
novembre de 2016, amb el quòrum exigit pel Text refós de la Llei municipal, Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, d’acord amb l’article 
206 del ROF, va prendre, entre d’altres, el següent acord:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PER PART  
DELS CÀRRECS  ELECTES  I  REMISSIÓ  REQUERIDA PER L’OFICINA ANTIFRAU DE 
CATALUNYA 

Atès que en data 14 de novembre de 2016 el secretari interventor tresorer ha emès informe  
en relació al requeriment de l’Oficina Antifrau de Catalunya, RE-3982, de data 3 de novembre  
de 2016, sobre actuacions d’investigació en relació a l’accés a la informació per part del grup  
municipal de Convergència i Unió.

Atès la literalitat de l’informe del secretari interventor tresorer, que es transcriu:

INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del  
Penedès,  davant  l’assumpte  de  les  actuacions  d’investigació  núm.:  039-08062016/118,  
presentades de l’Oficina Antifrau de Catalunya, emet el següent:

INFORME

1. ANTECEDENTS

PRIMER.-  Amb  data  3  de  novembre  de  2016  i  número  d’entrada  3982  al  registre  de  
l’Ajuntament, l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb el que disposa en els articles 14 i  
17 de la llei 14/2008, ens sol·liciten que posem a la seva disposició, en el termini de deu dies  
hàbils, la documentació que tot seguit detallen:
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Copia  adverada  de  la  totalitat  dels  escrits  de  petició  d’informació  formulats  pels  
integrants  del  grup  municipal  de  Convergència  en  l’Ajuntament  en  el  present  mandat  
corporatiu  2015-2019,  així  com  de  les  corresponents  respostes  emeses  al  respecte.  
S’annexen totes les instàncies, sol·licituds i contestacions. 

SEGON.- En el Ple de data 11 de febrer de 2016, al punt número vuit de precs i preguntes, el  
Sr. Jordi Guasch, va dir textualment: “que en el decurs del mandat anterior, i ja arrossegat des  
de l’any 2006,  si  no recordava malament,  hi  havia una petició  de ENDESA per donar  un  
subministrament  elèctric  als  polígons  l'Albornar,  el  Poet  i  les  Planes  de  la  Bisbal.  Un  
subministrament que comporta la plantada d’una quantia important de torres de mitja tensió  
travessant tot el terme municipal i transcorrent a tocar del nucli de Saifores. La postura de  
tres consistoris anteriors era de no permetre aquesta línia aèria i exigir-ne el seu soterrament,  
sinó en la seva totalitat, al menys el tram que passa adjacent al nucli de Saifores i en aquest  
sentit van ser tots els informes emesos i es van fer nombroses reunions amb totes les parts  
implicades.  Ara hem pogut  saber  que en data  de desembre  2015 l’Ajuntament  ha fet  un  
informe favorable per tal que aquesta línia elèctrica es pugui dur a terme.”

  Aquest informe favorable s’ha fet perquè es preveu soterrar aquesta línia?
 O s’ha fet autoritzant tot el traçat aeri?
 Si s’ha autoritzat tot aeri,  ens poden explicar perquè han optat  vostès per aquest  

criteri?
 Han tingut en compte els interessos dels veïns de Saifores?

TERCER.-  En el Ple de data 10 de maig de 2016, al punt número deu dels precs i preguntes,  
el Sr. Jordi Guasch va preguntar textualment:” Ens poden informar en quin sentit es pronuncia  
l’Ajuntament en aquest informe? Si ho fa de forma favorable, o desfavorable? I si hi imposa  
algun tipus de condicionat? Seria possible que ens facilitessin còpia d’aquest informe?”

QUART.-  En el Ple de data 21 de juliol de 2016, el Sr. Jordi Guasch, en el punt de precs i  
preguntes, manifesta textualment: “que ja ho ha demanat en tres o quatre ocasions l’informe, i  
no se li ha donat.”

2. FONAMENT DE DRET

Dels antecedents exposats en el present informe, a continuació detallem següent normativa:

2.1. El Dret a la informació dels electes

L’accés dels  membres  electes  de  les  corporacions  locals  a  la  informació  i  documentació  
municipal és conseqüència del dret a participar en els assumptes públics que regula l’art. 23  
de la Constitució espanyola, quan diu que “Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers  
públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques  
per sufragi universal”.

- Sentència del Tribunal Suprem  de 15 de setembre de 1987: “El derecho 
que el artículo 23 de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos a  
participar  en  los  asuntos  públicos  directamente  o  por  medio  de  
representantes,  y  en  conexión  con él,  el  de  acceder  a  las  funciones  y  
cargos públicos no se agota con el nombramiento o acceso al cargo y su  
mantenimiento en él, sino que también alcanza el ejercicio de las funciones  

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G



     Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                        (Tarragona)   

propias del mismo, sin embargo, el ejercicio de las variadas funciones que  
corresponden  a  los  cargos  de  elección  popular  no  está  naturalmente  
regulada en la Constitución sino en diversas leyes y normas de categoria  
inferior  (...)  La obtención  de  información  sobre  asuntos  de  competencia  
municipal  es  un  medio  necesario  para  que  los  concejales  puedan,  con  
conocimiento suficiente, ejercer las funciones propias de su cargo...”

- Sentència del Tribunal Suprem de 27 de juny de 1988: “El artículo 23.1 de  
la Constitución establece como derecho fundamental de la persona, el de  
poder  participar  en  los  asuntos  públicos  por  medio  de  representantes  
libremente elegidos, siendo fiel exponente de esta participación a través de  
representantes  la  realizada  a  través  de  los  partidos  políticos,  según  
establece  el  artículo  6  de  la  Constitución.  Para  el  ejercicio  de  esta  
participación,  se requiere tener el  oportuno y cabal  conocimiento de los  
asuntos  a  tratar,  o,  tratados  por  cada  uno  de  los  organismos  
representativos, y este conocimiento se obtiene mediante el acceso a los  
datos e informaciones que obran en los mismos...”

Pel que fa a la LRJAPPAC, el seu art. 37.6.f) diu que es regirà per les seves disposicions  
específiques l'accés als documents existents als arxius de les Administracions Públiques per  
part de les persones que ostentin la condició de Diputat  de les Corts Generals, Senador,  
membre d'una Assemblea legislativa de Comunitat Autònoma o d'una Corporació Local. Per  
això, els electes poden accedir a la informació des de 3 posicions:

a) en general, com qualsevol altre ciutadà
b) com a interessats en un procediment administratiu, si és el cas
c) en exercici del seu càrrec de membre de la Corporació local

I  pel  que fa  a la previsió  constitucional  de l’art.  23,  aquesta  ha estat  desenvolupada pel  
legislador ordinari, tot i que no a aquest art. 37.6.f) de la LRJAPPAC, si no a l’art. 77 de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL d’ara endavant), desenvolupada en seu  
reglamentària als arts. 14 a 16 del Reial  decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel qual  
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF  
d’ara endavant).

- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de  
27  de  febrer  de  1998:  “La  normativa  básica  a  tener  en  cuenta  es  la  
siguiente: el artículo 23.1 de la Constitución española (...), el artículo 77 de  
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local (...) y los artículos  
14 y siguientes del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el  
cual se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen  
jurídico de las entidades locales...”

I a Catalunya, a l’art. 164 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC d’ara endavant).

Sigui com sigui, en exercici del seu càrrec de membre de la corporació local, l’accés a la 
documentació dels electes es pot exercir de 2 maneres:
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Exercici directe del dret

Quan es pertinent?

Art.  164.2  TRLMRLC i  15 ROF: Els  serveis  de la  corporació han de facilitar  directament  
informació als membres de les corporacions quan:

a) exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur  
responsabilitat.

b) es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats  
dels quals són membres.

c) es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de  
lliure accés als ciutadans.

- Sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre de 1995: “El artículo 15  
del ROF, contempla, en desarrollo de la LBRL, tres supuestos en los que  
los  concejales  pueden  ejercer  de  forma  directa  su  derecho  a  la  
información,  sin  mediación  previa  del  alcalde  o  presidente,  o  de  la  
Comisión de gobierno,  resultando obligados los servicios administrativos  
locales  a  facilitar  directamente  la  información  que  se  les  pida,  incluso  
mediante  la  obtención  de  copias  o  fotocopias  de  antecedentes  o  
documentos y sin necesidad de que el miembro de la corporación acredite  
estar autorizado para obtenerla. La Sentencia de esta Sección de 27 de  
diciembre de 1994 declara, en tal sentido, que dicho artículo 15 contiene  
una regulación concreta, precisa y suficiente del desarrollo del derecho a la  
información de los concejales y que cualquier previsión de interferencia o  
de petición previa de autorización en dichos supuestos vulnera el derecho  
esencial a la información reconocido a los concejales en el artículo 77 de la  
LBRL”

Exercici del dret

L’art.  16  ROF  estableix  que  la  consulta  i  examen  concret  dels  expedients,  llibres  i  
documentació en general es regirà per les següents normes:

a) la  consulta  general  de  qualsevol  expedient  o  antecedents  documentals  podrà  
realitzar-se, bé en l'arxiu general o en la dependència on es trobi, bé mitjançant el  
lliurament dels  mateixos o de còpia al  membre de la corporació interessat  perquè  
pugui examinar-los en el despatx o sales reservades als membres de la corporació.  
En aquest segon cas, a efectes de l’oportú control administratiu, l’interessat haurà de  
signar  un  acusament  de  recepció  i  tindrà  l’obligació  de  retornar  l’expedient  o  
documentació en un termini màxim de 48 hores, o abans, en funció de les necessitats  
del tràmit de l’expedient en qüestió. El lliurament de còpies es limitarà als casos citats  
d'accés lliure dels regidors a la informació i als casos que això sigui expressament  
autoritzat pel president de la Comissió de Govern.
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b) en  cap  cas  els  expedients,  llibres  o  documentació  podran  sortir  de  la  Casa  
Consistorial o Palau Provincial, o de les corresponents dependències i oficines locals.

c) la  consulta  dels  llibres  d'actes  i  els  llibres  de  resolucions  del  President  haurà  
d'efectuar-se en l'arxiu o en la Secretaria General.

d) l'examen d'expedients sotmesos a sessió podrà fer-se únicament en el lloc que es  
trobin de manifest a partir de la convocatòria.

En els altres casos, és necessària l’autorització de l’Alcalde-President.

L’art. 164.5 TRLMRLC preveu que els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de  
la documentació a la qual tenen accés, i aquesta pot ser tant en format paper com en suport  
tècnic.

I el 164.6 diu que en qualsevol cas han de respectar la confidencialitat de la informació a la  
que tenen accés per raó del càrrec, en el cas que es puguin perjudicar interessos de l’ens  
local o de tercers.

- Sentència del  Tribunal  Suprem de 5 de maig de 1995: “...la facultad de 
acceso a la información de cualquier expediente o antecedente documental  
reconocida  por  la  Ley sólo puede obtenerse mediante  el  libramiento  de  
copias  en  los  casos  legalmente  autorizados  de  acceso  libre  de  los  
concejales  a  la  información  o  bien  cuando  ello  sea  expresamente  
autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno [art. 16.1.a), en  
relación con el 15 ROF)”.

- Sentència del Tribunal Suprem de 14 de març de 2000: “...En cuanto al  
artículo 16 del ROF, el derecho a la obtención de copias por los miembros  
de la corporación no se establece con la generalidad que la parte que lo  
alega da por supuesta, pues el apartado 1 a), inciso final, dispone que el  
libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los  
concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente  
autorizado por el presidente o la Comisión de gobierno...”

A diferència del que s’estableix a l’art. 37.8 de la LRJAPPAC per als ciutadans, que diu que  
“El  dret  d’accés  (a  Arxius  i  Registres)  comportarà  el  d’obtenir  còpies  o  certificats  dels  
documents, l’examen dels quals sigui autoritzat per l’Administració, previ pagament, en el seu  
cas,  de les exaccions que s’estableixen legalment”,  no hi  ha cobertura legal  per  exigir  el  
pagament d’una taxa per l’expedició de còpies als regidors, cosa que vulneraria els preceptes  
de l’art. 23.1 de la Constitució espanyola.

- Sentència del Tribunal Superior de Justícia  del País Basc de 14 de febrer  
de  1997:  “...art.  37  de  la  Ley  30/1992,  de  26  noviembre,  de  Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas que regula el derecho de acceso  
a los archivos y registros. En el apartado 6 dispone que se regirán por sus  
disposiciones específicas f) “el acceso a los documentos obrantes en los  
archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que  
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ostenten  la  condición  de  Diputado  de  las  Cortes  Generales,  senador,  
miembro de una asamblea legislativa, de una Comunidad Autónoma o de  
una Corporación Local”. El apartado 8, a su vez, establece que “el derecho  
de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos  
cuyo examen sea autorizado  por  la  Administración,  previo  pago,  en  su  
caso,  de las exacciones que se hallen legalmente establecidas”.  Vemos  
que el  precepto en principio  no excluye a nadie en cuanto destinatario,  
pero, sin embargo podemos entender que se refiere exclusivamente a los  
particulares. Efectivamente, así se deduce, en primer lugar de su ubicación  
sistemática,  a continuación del  apartado 7,  que habla expresamente del  
derecho  de  acceso  de  los  particulares,  y,  además  porque  el  apartado,  
alude a “las copias  de documentos  cuyo examen sea autorizado por la  
Administración”,  supuesto  contemplado  en  el  apartado  7,  que,  como  
decimos se refiere a “los particulares”. Y, esta apreciación se ve confirmada  
porque  el  acceso  a  los  documentos  por  parte  de  los  miembros  de  las  
Corporaciones Locales se rige por sus disposiciones específicas, apartado  
6. La consecuencia que se obtiene es que en la normativa general el cobro  
de tasas por la obtención de copias de documentos, sólo se prevé respecto  
de los particulares”.

EXERCICI DEL DRET AMB Autorització prèvia

En tots els altres casos, el dret a la informació i l’accés a documentació i registre s’ha de fer  
prèvia sol·licitud. La formulació genèrica d’aquest dret es regula als arts. 164 TRLMRLC, 77  
LRBRL i 14 ROF).

Segons això, tots els membres de les Corporacions locals tenen dret a obtenir de l’Alcalde o  
el President, o de la Junta de Govern local, tots els antecedents, les dades o les informacions  
que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de la  
seva funció.

L’exercici d’aquest dret està directament lligat amb l’art. 23.1 de la Constitució espanyola, que  
preveu que els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics directament o per  
mitjà de representants, lliurement triats en eleccions periòdiques per sufragi universal.

Sol·licitud d’informació i accés a documentació i registre

En aquest punt la normativa és diversa. L’art. 77 LRBRL diu que la sol·licitud s’ha de resoldre,  
per part de l’òrgan competent, en el termini de 5 dies naturals a comptar des de l’endemà de  
la seva presentació al registre general d’entrada. En altre cas, s’entén acceptada per silenci  
administratiu (art. 77 LRBRL).

I per altra banda, l’art. 164.3 TRLMRLC preveu que la sol·licitud d'informació s’ha de resoldre  
en el termini de 4 dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, i si no es dicta  
resolució denegatòria, s'entén com a acceptada per silenci administratiu.  Per aplicació del  
règim  general  de  còmput  de  terminis  que  regula  l’art.  48  LRJAPPAC,  aquests  4  dies  
s’entendrà que són hàbils, excloent-se del còmput els diumenges i els declarats festius.

Per tant,  normativa estatal  i  catalana regulen dies diferents,  5 dies naturals  en cas de la  
LRBRL i 4 dies hàbils en cas del TRLMRLC, cosa que fa que, a priori, faci pensar que es  
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tracta d’una contradicció, però en realitat, aquests 4 dies hàbils que regula el TRLMRLC s’han  
de llegir a la vista del que disposa Disposició addicional primera d’aquest text refós, que diu  
que “els preceptes d’aquesta llei que, per sistemàtica legislativa incorporen aspectes de la 
legislació bàsica de l’Estat, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què  
es produeixi la revisió de la legislació estatal”. I en el supòsit de modificació de la legislació  
bàsica (com és el cas de l’art. 77 LRBRL, modificat per la Llei 11/1999), la divergència entre  
els 5 dies naturals i els 4 hàbils fa que no es puguin mantenir en vigor els 4 dies hàbils del  
TRLMRLC, per quant no es tracta d’un precepte compatible o que permeti una interpretació  
harmònica amb el  termini  de 5 dies naturals  de la LRBRL, fins que no hi  hagi  adaptació  
expressa de la legislació autonòmica.

El  que si  està clar,  per  tant,  és el  sentit  del  silenci,  que serà positiu  sigui  quina sigui  la  
normativa aplicar. I així ho recalca l’art. 14.2 del ROF, quan diu que “La petició d’accés a les  
informacions  s’entendrà  concedida  per  silenci  administratiu  en  cas  que  el  President  o  la  
Comissió de Govern (entenent que es refereix a la Junta de govern local en els termes de la  
modificació  operada  sobre  la  LRBRL  per  la  Llei  57/2003)  no  dictin  resolució  o  acord  
denegatori en el termini de cinc dies, a comptar des de la data de sol·licitud”.

- Sentència del Tribunal Suprem de 21 d’abril de 1994: “(...) conforme a lo  
dispuesto en el artículo 14 del ROF la petición de acceso a la información  
se entiende concedida por silencio en 5 dias; por lo que no existe limitación  
al  ejercicio  de  la  función  de  los  recurrentes,  ya  que  sin  necesidad  de  
autorización  expresa  estaban  facultados  para  obtener  la  información  
solicitada.”

- Sentència del Tribunal Suprem de 5 d’octubre de 1996:  “La senténcia (...)  
desestima el recurso basándose en el artículo 14.2 ROF, según el cual la  
petición  de  acceso  de  los  concejales  a  los  antecedentes,  datos  o  
informaciones que obren en poder de los servicios de la corporación se  
entenderá  concedida  por  silencio  administrativo  en  caso  de  que  el  
presidente  o  la  Comisión  de  gobierno  no  dicten  resolución  o  acuerdo  
denegatorio  en  el  término  de  5  días,  a  contar  des  de  la  fecha  de  la  
solicitud...”

Denegació

Art. 164.3 TRLMRLC i 14.3 ROF: en qualsevol cas, la resolució denegatòria s'ha de motivar, i 
només es pot fonamentar en els supòsits següents:

a) quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional  
a l'honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.

b) quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials o  
per secret sumarial.

Exercici del dret

L’art. 16 ROF estableix que la consulta i examen concret dels expedients, llibres i 
documentació en general es regirà per les següents normes:
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a) la  consulta  general  de  qualsevol  expedient  o  antecedents  documentals  podrà  
realitzar-se, bé en l'arxiu general o en la dependència on es trobi, bé mitjançant el  
lliurament dels mateixos o de còpia al membre de la Corporació interessat perquè  
pugui examinar-los en el despatx o sales reservades als membres de la Corporació.  
El lliurament de còpies es limitarà als casos citats d'accés lliure dels regidors a la  
informació  i  als  casos  que  això  sigui  expressament  autoritzat  pel  president  de  la  
Comissió de Govern.

b) en  cap  cas  els  expedients,  llibres  o  documentació  podran  sortir  de  la  Casa  
Consistorial o Palau Provincial, o de les corresponents dependències i oficines locals.

c) la  consulta  dels  llibres  d'actes  i  els  llibres  de  resolucions  del  President  haurà  
d'efectuar-se en l'arxiu o en la Secretaria General.

d) l'examen d'expedients sotmesos a sessió podrà fer-se únicament en el lloc que es  
trobin.

 
3. PROTOCOL ESPECIFIC PROPOSAT PER SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE  
BANYERES DEL PENEDÈS (Art. 14 i Art. 15 ROF)

PRIMER.- Qualsevol regidor tindrà accés directa a la documentació establerta a l’art. 15.a,b,c  
ROF, incloent la possibilitat de sol·licitar copia que diu:

a) Quant es tracte de l’accés dels  membres de la Corporació que ostenten delegacions  
o responsabilitats de gestió, a la informació pròpia de les mateixes.

b) Quant es tracte de l’accés de qualsevol membre de la Corporació, a la informació i  
documentació  corresponent als assumptes que tinguin que ser tractats pels òrgans  
col·legiats  de  que  formen  part,  així  com a  les  resolucions  o acords  adoptats  per  
qualsevol òrgan municipal.

c) Quant  es  tracte  de  l’accés  dels  membrés  de  la  Corporació  a  la  informació  o  
documentació de l’entitat local que siguin de llibre accés pels ciutadans.

SEGON.- Les sol·licituds s’han de fer amb data de registre d’entrada, i el termini per contestar  
a l’art. 14 ROF, amb la possibilitat d’ampliació a l’art. 22-D de la Llei 39/2015.

La  Junta  de  Govern  Local,  o  per  via  de  decret  de  l’alcaldia,  acordarà  l’estimació  o  
desestimació  amb  la  motivació  que  correspongui,  llevat  el  procediment  de  consulta  del  
registre  d’entrada  i  registre  de  sortida,  la  consulta  dels  quals  es  farà  d’acord  amb  el  
procediment actual, prèvia sol·licitud en format preestablert, fins que entri en funcionament el  
programa Gestiona, moment a partir del qual es seguirà allò indicat al punt quart d’aquest  
protocol. 

TERCER.-  Hi haurà a la sala de Plens accés directe per consultar  per part  de qualsevol  
regidor  pel  que  fa  al  registre  d’entrades  i  registre  de  sortides  de  documentació,  però  
prèviament a l’entrega de copia caldrà presentació d’instància en formar preestablert.
Qualsevol informació en paper donada, portarà la següent llegenda:

Aquesta  administració  no  es  fa  responsable  de  la  utilització  
eventualment  indeguda  que  es  pugui  realitzar  por  el  posseïdor/a.  (s’inclourà  en  la  
resposta preestablerta).
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S’ha de tenir  en compte la normativa sobre transparència i  llei  de protecció de dades de  
caràcter personal per vetllar per l’intimidat i dignitat de les persones, respecte a la informació  
donada.

          El despatx habilitat per consulta presencial serà, el despatx de secretaria, i davant el  
Sr. Secretari, o davant del funcionari que el Sr. Secretari habiliti, o si s’escau la sala de Plens. 
          De conformitat amb criteris del Tribunal Suprem, i ha una limitació basada en el abús  
del dret que implica la prohibició de paralitzar el normal funcionament de l’administració si es  
dones eventualment per exemple, un número de copies excediu o sol·licituds de planells.

          Per un altre banda els dies de consulta per no menyscabar  l’organització interna  
municipal seran els dimarts i  dimecres de 9h. a 14h. Subratllant  allò ja indicat  respecte a  
verificar el que cal sol·licitar-ho  per registre d’entrada i registre de sortida, evitant la utilització  
de  sol·licituds  en  fase  de  precs  i  preguntes  Plenari  per  sol·licitar  consultes  especifiques  
d’expedients.
          Es farà un decret per considerar el seguiment  de l’art. 179 LMC com preceptius  
informes de secretaria, s’informi abans de contestació a les diferents sol·licituds d’accés a la  
informació, allò serà  segons criteri d’Alcaldia.

QUART.- Els regidors de l’oposició en el programa Gestiona (seu electrònica) tenen accés al  
registre d’entrades i sortides limitat i els expedients limitat, es a dir, als expedients que estan  
a la convocatòria del Ple de la corporació.
La  convocatòria  del  Ple,  s’enviarà  de  manera  telemàtica  i  en  la  seu  electrònica  de  
l’Ajuntament de Banyeres, els regidors a la bústia electrònica accediran a la convocatòria del  
Ple, i en la carpeta d’expedients accediran als expedients relacionats en la convocatòria del  
Ple seguint la següent ruta:

1. Banyeres del penedes.eadministracio.cat
2. Carpeta electrònica
3. Consulta expedients
4. Bustia electrònica 
5. Consulta registre
6. Consulta factures
7. Convocatòria òrgans Col·legiats

Llevat que els regidors sol·licitin altre forma alternativa de comunicació.

S’adjunta al protocol annex I (comprovant electrònic generat pel programa GESTIONA).

Art. ROF:

“Artículo 14 ROF

1. Todos  los  miembros  de  las  Corporaciones  Locales  tienen  derecho  a  obtener  del  
Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o  
informaciones obren en poder de los Servicios de la Corporación y resulten precisos  
para el desarrollo de su función.

2. La  petición  de  acceso  a  las  informaciones  se  entenderá  concedida  por  silencio  
administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten  
resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días a contar desde la fecha  
de solicitud.
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3. En todo caso,  la denegación del  acceso a la documentación informativa habrá de  
hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.”

“Artículo 15 ROF 

No obstante lo dispuesto  en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos  
locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la  
Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos:

a) Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  
delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información  
y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los  
órganos colegiados de que formen parte,  así como a las resoluciones o acuerdos  
adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o  
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.”

“Artículo 97.7 ROF

Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán GENERALMENTE 
contestadas por su destinatario en la sesión siguiente,  sin perjuicio de que el preguntado  
quiera darle respuesta inmediata.

Las  preguntas  formuladas  por  escrito  serán contestadas  por  su destinatario  en la  sesión  
siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán contestadas  
ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente.

A la vista de tot això exposat, es proposa:

PRIMER.-  Aprovar  el  protocol  d’accés  a  la  informació  per  part  dels  càrrecs  electes,  en  
especial, l’aplicació dels articles del ROF indicats.

SEGON.-  Donar  compte  al  Síndic  de  Greuges  i  a  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  de  
l’aprovació, si s’escau, d’aquest protocol, donant així compliment al requeriment de data 3 de  
novembre de 2016, RE-3982. 

TERCER.-  Dur  a  terme  les  publicacions  corresponents  al  BOP i  tauler  d’anuncis  de  la  
Corporació.

José Félix Velasco Martínez
Secretari Interventor Tresorer

ANNEX I.
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Comprovant electrònic generat per Gestiona actualment.

COMPROVANT
NOTIFICACIÓ ELECTRONICA

Requerit  amb  avís  previ  de  notificació,  l’interessat  compareix  electrònicament  a  la  seu  
d’aquest Organisme, i amb la identificació prèvia digital emesa per autoritat reconeguda,
accedeix al contingut de la notificació següent:

COMPROVACIÓ D’IDENTITAT
Nom: XXXXXXXX
Emissor: XXXXXXXXX
Número de sèrie: XXXXXXXXXX

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Numero d’Expedient: XXXXXXXXXXX
Número de Registre: XXXXXXXXXXX
Data de Sortida: XXXXXXXXXXXXXX
Documents inclosos: XXXXXXXXXX
1.Notificació de la convocatòria

DATA DE RECEPCIÓ
Data de recepció: Data i hora

A la vista del present informe, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar  el  protocol  d’accés  a  la  informació  per  part  dels  càrrecs  electes,  en  
especial, l’aplicació dels articles del ROF indicats.

SEGON.-  Donar  compte  al  Síndic  de  Greuges  i  a  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  de  
l’aprovació d’aquest protocol, donant així compliment al requeriment de data 3 de novembre  
de 2016, RE-3982. 

TERCER.- Dur a terme les publicacions corresponents al BOP i tauler d’anuncis de la
Corporació.

L’Alcalde
Amadeu Benach i Miquel”

Un cop discutida la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació i queda 
aprovada per unanimitat dels membres presents.

Vots a favor: 10, dels grups BNY (4), ICV (1), PSC (2) i CIU (3)
Vots en contra: -
Abstencions: -
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I perquè així consti, als efectes oportuns, d’ordre i amb el Vist - i - plau del Sr. Alcalde, Sr. 
Amadeu Benach i Miquel, s’expedeix la present certificació.

Vist i plau
L’alcalde               El secretari interventor tresorer 
   

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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