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TÍTOL PRIMER Estatut dels membres de les Corporacions Locals

CAPÍTOL PRIMER Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de membre de la Corporació. Drets i deures

Article 11
Són drets i deures dels membres de les Corporacions Locals els reconeguts en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els regulats en el seu desplegament
i aplicació per les disposicions estatals allí mencionades, en el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i per les Lleis de la Comunitat Autònoma corresponent sobre Règim Local. En defecte
d'aquestes últimes s'aplicaran les normes dels articles següents.

Article 12
1. Els membres de les Corporacions Locals tenen el dret i el deure d'assistir, amb veu i vot, a les sessions del Ple i a les d'aquells altres òrgans
col·legiats de que formen part, excepte justa causa que li ho impedisca, que hauran de comunicar amb l'antelació necessària al president de la
Corporació.
2. Les absències dels membres de les entitats locals fora del terme municipal que excedisquen de huit dies hauran de ser posades en
coneixement dels respectius presidents, fent-ho per escrit, ben personalment o a través del portaveu del grup polític, concretant-se, en tot
cas, la duració previsible d’aquestes.
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Article 13
1. Els membres de les Corporacions Locals tindran dret a percebre, amb càrrec al Pressupost de l'entitat local, les retribucions i
indemnitzacions que corresponguen, en els termes que es determinen en els paràgrafs següents.
2. D'acord amb el que estableix l'article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tindran dret a percebre retribucions i a ser donats d'alta en el
Règim General de la Seguretat Social els membres de les Corporacions Locals que desenvolupen les seues responsabilitats corporatives en
règim de dedicació exclusiva.
En el supòsit de tals retribucions, la seua percepció serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als Pressupostos de les
Administracions Públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenguen.
3. El reconeixement de la dedicació exclusiva a un membre de la Corporació exigirà la dedicació preferent d’aquest a les tasques pròpies del
seu càrrec, sense perjuí d'altres ocupacions marginals que, en tot cas, no podran causar detriment a la seua dedicació a la Corporació. En el
cas que tals ocupacions siguen remunerades, es requerirà una declaració formal de compatibilitat per part del Ple de l'entitat local.
4. El Ple corporatiu, a proposta del president, determinarà, dins de la consignació global continguda amb aquest fi en el Pressupost, la relació
de càrrecs de la Corporació que podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva i, per tant, amb dret a retribució, així com les quanties que
corresponguen a cada un d'aquells en atenció al seu grau de responsabilitat. El nomenament d'un membre de la Corporació per a un d'aquests
càrrecs només suposarà l'aplicació del règim de dedicació exclusiva si és acceptat expressament per aquell, i en este cas aquesta circumstància
serà comunicada al Ple de la següent sessió ordinària.
5. Tots els membres de la Corporació, inclosos els que exercisquen càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a rebre
indemnitzacions pels gastos ocasionats per l'exercici del càrrec, quan siguen efectius, i amb la justificació prèvia documental, segons les
normes d'aplicació general en les Administracions Públiques i les que en aquest sentit aprova el Ple corporatiu.
6. Només els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de que formen part, en la quantia que assenyale el seu Ple. No obstant això, tots podran percebre aquesta classe
d'indemnitzacions quan es tracte d'òrgans rectors d'Organismes dependents de la Corporació local que tinguen personalitat jurídica
independent, de Consells d'Administració d'Empreses amb capital o control municipal o de Tribunals de proves per a selecció de personal.
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Article 14
1. Tots els membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtindre de l'alcalde o president o de la Comissió de Govern quants antecedents,
dades o informacions estiguen en poder dels serveis de la Corporació i resulten necessaris per al desenvolupament de la seua funció.
Tinga's en compte que la «Comissió de Govern» passa a denominar-se «Junta de Govern Local», conforme estableix l'exposició de motius de
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local («BOE» 17 desembre).
2. La petició d'accés a les informacions s'entendrà concedida per silenci administratiu en el cas que el president o la Comissió de Govern no
dicten una resolució o acord denegatori en el termini de cinc dies, a comptar de la data de sol·licitud.
Tinga's en compte que la «Comissió de Govern» passa a denominar-se «Junta de Govern Local», conforme estableix l'exposició de motius de
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local («BOE» 17 desembre).
3. En tot cas, la denegació de l'accés a la documentació informativa haurà de fer-se a través de resolució o acord motivat.

Article 15
No obstant el que disposa el número 1 de l'article anterior, els serveis administratius locals estaran obligats a facilitar la informació, sense
necessitat que el membre de la Corporació acredite estar autoritzat, en els casos següents:
a) Quan es tracte de l'accés dels membres de la Corporació que exercisca delegacions o responsabilitats de gestió, a la seua informació
pròpia.
b) Quan es tracte de l'accés de qualsevol membre de la Corporació, a la informació i documentació corresponent als assumptes que hagen de
ser tractats pels òrgans col·legiats de què formen part, així com a les resolucions o acords adoptats per qualsevol òrgan municipal.
c) Quan es tracte de l'accés dels membres de la Corporació a la informació o documentació de l'entitat local que siguen de lliure accés per als
ciutadans.



DRETS I DEURES DELS REGIDORS I LES REGIDORES

Article 16

1. La consulta i examen concret dels expedients, llibres i documentació en general es regirà per les normes següents:
a) La consulta general de qualsevol expedient o antecedents documentals podrà realitzar-se, bé en l'arxiu general o en la dependència on es
trobe, bé mitjançant l'entrega dels mateixos o de còpia al membre de la Corporació interessat perquè puga examinar-los en el despatx o sales
reservades als membres de la Corporació. El lliurament de còpies es limitarà als casos esmentats d'accés lliure dels Regidors a la informació i
als casos en què això siga expressament autoritzat pel President de la Comissió de Govern.
Tinga's en compte que la «Comissió de Govern» passa a denominar-se «Junta de Govern Local», conforme estableix l'exposició de motius de
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local («B.O.E.» 17 desembre).
b) En cap cas els expedients, llibres o documentació podran eixir 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 en què es troben de manifest a partir de la convocatòria.

2. En el supòsit d'entrega previst en l'apartat a) del número anterior, i als efectes de l'oportú control administratiu, l'interessat haurà de
firmar un justificant de recepció i tindrà l'obligació de tornar l'expedient o documentació en un terme màxim de quaranta-huit hores, o
abans, en funció de les necessitats del tràmit de l'expedient en qüestió.
3. Els membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que li'ls faciliten per a fer possible el
desenrotllament de la seua funció, singularment de les que han de servir d'antecedent per a decisions que encara es troben pendents
d'adopció, així com per a evitar la reproducció de la documentació que puga ser-los facilitada, en original o còpia, per al seu estudi.
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Article 17
Tots els regidors de la Corporació disposaran en la Casa Consistorial d'una bústia per a la correspondència oficial interior i la de procedència
externa.
Igualment, els Diputats provincials disposaran al Palau Provincial d'una bústia per a la correspondència de procedència externa.
Article 18
Les sancions que d'acord amb l'article 78.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, poden imposar els presidents de les Corporacions Locals als seus
membres per falta no justificada d'assistència a les sessions o incompliment reiterat de les seues obligacions, es regiran pel que disposa
l'article 73 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local.
Article 19
Si la causa de la sanció poguera ser, segons el parer de la Corporació, constitutiva de delicte, el President passarà el tant de culpa a l'òrgan
judicial competent, abstenint-se de continuar el procediment sancionador fins al pronunciament de l'òrgan judicial.
Article 20
Els membres de les Corporacions Locals no podran invocar o fer ús de la seua condició per a l'exercici de qualsevol activitat mercantil,
industrial o professional.
Article 21
Sense perjuí de les causes d'incompatibilitat establides per la Llei, els membres de les Corporacions Locals hauran d'abstindre's de participar
en la deliberació, votació, decisió i execució de tot assumpte quan concórrega alguna de les causes a què es refereix la legislació de
procediment administratiu i contractes de les Administracions Públiques.
Article 22
1. Els membres de les Corporacions Locals estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions realitzats en l'exercici del seu
càrrec.
2. Dels acords dels òrgans col·legiats de les Corporacions Locals seran responsables aquells dels seus membres que els hagueren votat
favorablement.
3. La responsabilitat dels membres de les Corporacions Locals s'exigirà davant dels Tribunals de Justícia competents i es tramitarà per el
procediment ordinari aplicable.
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El dret a la informació dels Regidors

Segons l'article 77 de la LBRL els membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtindre de l'alcalde o de la Junta de Govern, quants
antecedents, dades o informacions estiguen en poder dels serveis de la Corporació i resulten precisos per al desenvolupament de la seua
funció.
La sol·licitud haurà de ser resolta motivadament en els cinc dies naturals següents a aquell en què s'haguera presentat, entenent-se
acceptada per silenci administratiu, quan en l'anterior termini no es dicte una resolució expressa denegatòria.
La regulació legal ve complementada pels articles 14,15 i 16 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ROF, que a continuació transcrivim:

Article 14.
1. Tots els membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtindre de l'alcalde o president o de la Comissió de Govern quants
antecedents, dades o informacions estiguen en poder dels serveis de la Corporació i resulten precisos per al desenrotllament de la seua
funció.
2. La petició d'accés a les informacions s'entendrà concedida per silenci administratiu en el cas que el president o la Comissió de Govern no
dicten una resolució o acord denegatori en el termini de cinc dies, a comptar de la data de sol·licitud.
3. En tot cas, la denegació de l'accés a la documentació informativa haurà de fer-se a través de resolució o acord motivat.
Article 15.
No obstant el que disposa el número 1 de l'article anterior, els serveis administratius locals estaran obligats a facilitar la informació, sense
necessitat que el membre de la Corporació acredite estar autoritzat, en els casos següents:
a. Quan es tracte de l'accés dels membres de la Corporació que ostenten delegacions o responsabilitats de gestió, a la seua informació
pròpia.
b. Quan es tracte de l'accés de qualsevol membre de la Corporació, a la informació i documentació corresponent als assumptes que hagen
de ser tractats pels òrgans col·legiats de que formen part, així com a les resolucions o acords adoptats per qualsevol òrgan municipal.
c. Quan es tracte de l'accés dels membres de la Corporació a la informació o documentació de l'entitat local que siguen de lliure accés per
als ciutadans.
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Article 16.

1. La consulta i examen concret dels expedients, llibres i documentació en general es regirà per les normes següents:
a. La consulta general de qualsevol expedient o antecedents documentals podrà realitzar-se, bé en l'arxiu general o en la dependència on es
trobe, bé mitjançant la seua entrega o de còpia al membre de la Corporació interessat perquè puga examinar-los en el despatx o sales
reservades als membres de la Corporació. El lliurament de còpies es limitarà als casos esmentats d'accés lliure dels regidors a la informació i
als casos en què això siga expressament autoritzat pel president de la Comissió de Govern.
b. En cap cas els expedients, llibres o documentació podran eixir 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 en què es troben de manifest a partir de la convocatòria.

2. En el supòsit d'entrega previst en l'apartat a) del número anterior, i als efectes de l'oportú control administratiu, l'interessat haurà de firmar
un justificant de recepció i tindrà l'obligació de tornar l'expedient o documentació en un terme màxim de quaranta-huit hores, o abans, en
funció de les necessitats del tràmit de l'expedient en qüestió.

3. Els membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que li'ls faciliten per a fer possible el
desenvolupament de la seua funció, singularment de les que han de servir d'antecedent per a decisions que encara es troben pendents
d'adopció, així com per a evitar la reproducció de la documentació que puga ser-los facilitada, en original o còpia, per al seu estudi.
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A manera de resum i atés que la interpretació dels dits preceptes ha donat lloc a múltiples controvèrsies, podem establir tres categories
d'accés a la informació:

a) La informació que es necessite per a la presa de postura respecte a un assumpte sobre el qual s'haja de decidir (votar) no precisa
d'autorització prèvia.
b) La informació que es necessite per a l'exercici de la funció de regidor requerirà sol·licitud prèvia, però no cap denegació.
c) La informació relativa a dades personals o que afecte la intimitat de les persones haurà de sol·licitar-se i la seua denegació haurà de ser
motivada.
Així mateix resumirem les principals característiques del dret, la seua forma d'accés i les vies per a la seua defensa:
-L'accés a la informació és un dret de cada regidor, sense que haja de ser exercida col·lectivament com a grup municipal.
-És un dret fonamental emparat per l'article 23 de la constitució.
-La seua protecció davant d'una denegació infundada pot fer-se per la via penal (article 542 del Codi Penal) o la interposició d'un recurs
contenciós-administratiu pel via especial de protecció de drets fonamentals, de tramitació més àgil que l'ordinari.
-No té limitació temporal, pel que pot sol·licitar-se l'accés a documents que estiguen en l'ajuntament sense tindre en compte la seua data.
-Poden sol·licitar-se tots els documents que siguen necessaris per a l'exercici del càrrec (STS de 27/06/1988).
-No cal motivar la petició. En concret la STS de 26 de juny de 1998 estableix que als regidors «pot convindre'ls no dir perquè volen la
informació a fi de no desvelar les seues estratègies d'actuació política».
-El dret empara per igual a tots els regidors, tant els que estan en el govern com en l'oposició.

És important aclarir que el dret d'accedir a la informació és diferent del d'obtindre còpia dels documents examinats. La STS de 13 de
febrer de 1998 estableix que el dret a còpies ha de limitar-se a l'obtenció de documents concrets i, en tot cas, requereix autorització.
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Arrepleguem a continuació una sèrie de Sentències del Tribunal Constitucional, Suprem, i Superiors de Justícia que poden avalar els drets
dels regidors a la informació en cas de controvèrsia:

1.- STS 18-12-1990 (Arz. 10407). Competència de l'alcalde per a prohibir la gravació, per regidors, de les sessions del Ple. Legalitat de tal
mesura.
«Respecte al dret a la publicitat de les sessions municipals, és cert que l'art. 88.1 ROFCL disposa que les sessions del Ple seran públiques,
agregant en el núm. 2 que per a ampliar la difusió auditiva o visual del desenvolupament de les sessions podran instal·lar-se sistemes
megafónicos o circuits tancats de televisió, sent deduïble d'això que aqueix dret a la publicitat està concebut únicament i exclusivament en
benefici del públic assistent a les sessions i no dels membres de la Corporació, perquè, precisament per ser-ho, tenen l'obligació d'assistir a
les sessions l'objecte de les quals els ha de ser conegut per endavant, sent així que en el cas –impugnació de decret de l'alcalde pel qual es
prohibia la utilització d'aparells gravadors particulars en les sessions plenàries de la Corporació– cap regidor tenia facultat ni necessitat alguna
d'assistir a les sessions amb una gravadora, encara que s'empare per a això en l'art. 88.2 ROFCL, havent d'entendre's que en dictar tal decret
l'alcalde estava reconeixent implícitament que la facultat d'utilitzar-ho era privativa dels professionals de la informació, perquè és a aquests
als que no se'ls pot privar en l'exercici de les seues funcions del que és normalment el seu element de treball».

2.- STS 24-XI-1993 (Arz. 9040). Nul·litat de l'acord del Ple per no haver estat a disposició dels regidors la documentació dels assumptes a
tractar en la sessió, a partir de la convocatòria d'aquesta, encara que l'acord haguera sigut el mateix d'haver-se complit la normativa.
L'art. 47.1 c) LPA estableix la nul·litat de ple dret dels actes dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establit o
de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. L'art. 46.2 b) LRL –essencial per al ple
de les Corporacions i que connecta amb l'art. 23.1 CE (Cfr. TS SS 5 gen. i 11 nov. 1988 i 19 jul. 1989)– disposa que la documentació íntegra
dels assumptes inclosos en l'orde del dia que haja de servir de base al debat i si és el cas votació, haurà de figurar a disposició dels regidors o
diputats des del mateix dia de la convocatòria en la Secretaria de la Corporació, amb la possibilitat –que precisa l'art. 84 ROFCL– de que
qualsevol membre de la Corporació l'examine i inclús obtinga còpies de documents concrets; per tant, l'acord del ple extraordinari pel qual es
va rebutjar una proposta per a obrir una investigació i demanar responsabilitats sobre les obres de portada d'aigües i desaigües és nul de ple
dret a la llum de les normes avantdites, en resultar de l'expedient que, produïda la convocatòria del ple extraordinari el 3 maig 1988, la
documentació referida al punt de l'orde del dia que
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s'enjudicia no va estar a disposició dels regidors fins al 24 de juny següent, protestant-se inclús en l'acta –sense oposició eficaç de contrari–
sobre la manifesta insuficiència de la documentació existent per a conéixer les causes del que s'adduïen com a greus defectes i irregularitats
de l'obra realitzada, així com cost, factures o nom del seu director".

3.- STS 5-II-1995 (Arz. 1671). No és procedent declarar la nul·litat dels acords adoptats en un Ple extraordinari i urgent amb base en la falta
d'entrega als regidors de fotocòpia de «tots» els expedients.
«Resulta a pesar que la sentència recorreguda de cap manera ha desconegut el dret dels recurrents a obtindre la informació i documentació
també des d'aquesta perspectiva, ja que valora tal petició d'acord amb les circumstàncies del cas –i donada la pressa de la convocatòria del ple
extraordinari i urgent impugnat i els acords a què el mateix es referia– conclou que els sol·licitants també tenien dret a obtindre en el cas
concret fotocòpia dels expedients en la forma sol·licitada, considerant per això irregular que no s'haguera proporcionat tal documentació,
encara que adverteix –amb la deguda ponderació– que la interpretació correcta del precepte ha d'atendre que s'eviten conductes abusives en
la sol·licitud de còpies que puguen paralitzar l'activitat municipal. Per això la norma es refereix, com a principi general, a documents concrets i
excepte en circumstàncies molt concretes, exclou còpies de tot l'expedient.
A pesar de tot, partint de les premisses establides no és obligat arribar –com pretenen els recurrents– a la nul·litat que se sol·licita. Encara que
el pluralisme polític (art. 1.1 CE) i l'art. 23.1 de la norma fonamental il·luminen, com queda dita, tota interpretació del citat art. 84 del ROF, és
ajustada a dret l'aplicació del mateix efectuada per la Sala «a quo» ja que d'acord amb cànons de proporcionalitat i d'acord amb la doctrina
general de l'art. 48.2 de la LPA, una irregularitat com l'apreciada no ostenta sempre rellevància suficient per a determinar l'anul·lació dels
acords per ella afectats».

4.- STS 18-X-95 (Arz. 7366). Dret a informació de cada regidor individualment.
«El dret a la informació que l'art. 77 L 7/1985 de 2 Abr. (bases del Règim Local) preveu és un dret individual que a cada regidor correspon i per
tant cada un té dret que se li resolga la seua petició i també que se li reconega el dret a impugnar-la, sense oblidar que l'exercici del dret a la
fiscalització de les actuacions municipals i al control i anàlisi d'antecedents per a actuacions futures, que a tots els regidors els reconeix la Llei,
pot òbviament possibilitar el que en un moment determinat no resulten precisos determinats antecedents o informació i que, en un altre
posterior, sí que resulten necessaris».
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5.- STS 26-II-1996 (La Llei 3502). Denegació d'informació municipal a regidor.
«En el cas contemplat, si el regidor sol·licitant, portaveu d'un Grup polític i sense àrea de govern en l'Ajuntament, havia demanat se li posara
de manifest un sol expedient –el que espanta tota sospita de ser una petició abusiva o pertorbadora per al funcionament normal de la
Corporació– referit a denúncies formulades per veïns sobre activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses d'un tercer, el Decret de
l'alcalde denegant-li la petició comporta, sense cap dubte, vulneració del dret consagrat en l'art. 23.2 CE, sense que puga emparar-se la
denegació a ser un regidor sense àrea de govern, perquè l'art. 77 L 7/1985 de 2 Abr. (bases del Règim Local) fa extensiu el dret d'informació a
tots els membres de les Corporacions Locals, els que, tinguen o no àrea de govern, poden precisar la informació, tant per a les seues
intervencions en sessions ordinàries com en el Ple (art. 22 L 7/1985). Tampoc pot emparar-se la denegació en què el regidor no havia
acreditat en quina mesura li era necessari l'expedient per al desenvolupament de la seua funció, perquè ni hi havia sigut requerit per a això
abans de la denegació, i inclús, havent-ho sigut, un requeriment en este sentit podria haver afectat la integritat del dret fonamental. Bastava
d'indicar en la sol·licitud, que es necessitava l'expedient per a l'exercici de la funció, com així ho va fer constar el regidor sol·licitant en la
seua».

Assenyalar finalment que el dret a la informació no es redueix a l'accés als documents, si no que es complementa amb el dret a realitzar
iniciatives i presentar preguntes segons el que disposa l'article 97 del ROF:

«Pregunta, és qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern en el si del Ple. Poden plantejar preguntes tots els membres de la
Corporació, o els grups municipals a través dels seus portaveus. Les preguntes plantejades oralment en el transcurs d'una sessió seran
generalment contestades pel seu destinatari en la sessió següent, sense perjuí que el preguntat vullga donar-li resposta immediata.

Les preguntes formulades per escrit seran contestades pel seu destinatari en la sessió següent, sense perjuí que el preguntat vullga donar-li
resposta immediata.

Les preguntes formulades per escrit amb vint-i-quatre hores d'antelació, seran contestades ordinàriament en la sessió o, per causes
degudament motivades, en la següent».
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Llei de la Generalitat 8/2010 de 23 de juny de Règim
Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV) i, més
concretament, en el seu art. 128.
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Article 128. Dret d'informació.

1. Per al millor compliment de les seues funcions, els membres de les corporacions locals tenen dret a obtindre de l'alcalde o president, o de
la Junta de Govern Local, tots els antecedents, dades i informacions que estiguen en poder dels serveis de la corporació i siguen necessaris
per a l'exercici del seu càrrec. El dret d'informació dels membres de les corporacions locals tindrà caràcter personal i indelegable.

2. Els serveis de la corporació facilitaran directament informació als seus membres en els casos següents:
a) Quan exercisquen funcions delegades i la informació es referisca a assumptes propis de la seua responsabilitat.
b) Quan es tracte d'assumptes inclosos en l'orde del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels que siguen membres.
c) Quan es tracte d'informació continguda en els llibres de registre o en el seu suport informàtic, així com en els llibres d'actes i de resolucions
de l'Alcaldia.
d) Quan siga informació de lliure accés pels ciutadans i ciutadanes.

3. En els altres casos, la sol·licitud d'informació s'entendrà acceptada si no es dicta una resolució denegatòria en el termini de cinc dies naturals
següents a aquell en què s'haguera presentat la sol·licitud. La denegació haurà de ser motivada.

4. En tot cas, els membres de les corporacions locals hauran de tindre accés a la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l'orde
del dia de les sessions dels òrgans col·legiats que pertanguen des del mateix moment de la convocatòria. Quan es tracte d'un assumpte inclòs
per declaració d'urgència, haurà de facilitar-se la documentació indispensable per a poder tindre coneixement dels aspectes essencials de la
qüestió sotmesa a debat.

5. Els membres de la corporació hauran de respectar la confidencialitat de la informació a què tinguen accés en virtut del càrrec sense donar-li
publicitat que poguera perjudicar els interessos de l'entitat local o de tercers; sent directament responsables.




