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Al SR. SECRETARI DE L´AJUNTAMENT DE FELANITX 

EL GRUP MUNICIPAL DEL PSOE DE L´AJUNTAMENT DE FELANITX, d'acord amb el qual preveu el 

Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fa la següent 

sol·licitud: 

 

Exposició de motius: 

Segons disposa l'art. 77 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

(La Llei 847/1985) (LRBRL), «Tots els membres de les Corporacions locals tenen dret a obtenir 

del batle o president de la junta de Govern Local quants antecedents, dades o informacions en 

poder dels serveis de la Corporació i resultin precisos per al desenvolupament de la seva funció. 

Aquest dret es troba desenvolupat pels arts. 14 a (La Llei 2574/1986) 16 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre (La Llei 2574/1986) (BOE de 22 de desembre), pel qual s'aprova 

el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (La Llei 

2574/1986) (d'ara endavant, ROF) que detalla la manera en què haurà de produir-se la sol·licitud 

i la forma en què es procedirà a realitzar l'examen i consulta de la informació sol·licitada. 

Atesa aquesta regulació, devem prèviament assenyalar que el dret del regidor a obtenir tots els 

antecedents, dades i informacions que obrin en poder dels serveis de la Corporació ho és en 

relació a l'acompliment del seu càrrec; això és, respecte d'aquells assumptes en els quals hagi 

d'intervenir com a corporatiu, dins de l'exercici de les funcions públiques que legalment té 

encomanades. 

És indubtable que els regidors, per a aconseguir l'efectiu acompliment de les seves funcions, 

tenen dret a la informació. Pel que no es poden establir, en general, límits a aquest dret; que no 

té una altra finalitat que l'eficaç acompliment de les seves funcions, i que segons reiterada 

jurisprudència, ha d'interpretar-se en el sentit més generós i ampli. 

La finalitat del dret d'accés a la informació del regidor és el normal exercici de les seves funcions 

amb el degut coneixement de causa, però sense afegir cap altre complement que excedeixi de 

la fi d'estar plenament informats de tot el que consti en els diversos serveis municipals, tal com 

així s'assenyala en la STS de 19 de juliol de 1989, el Fonament Jurídic segon del qual se cita en la 

STS de 20 de juny de 2003 (La Llei 13227/2003). 
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Per tot això, el Grup Municipal del PSOE de l´Ajuntament de Felanitx vist que en reiterades 

ocasions tan el batle de la corporació i els regidors de l’equip de govern a les plenàries no 

responen a les preguntes formulades pel nostre grup o si ho fan donen respostes de dubtosa 

veracitat, demanam al secretari de la corporació donar compliment de l’exposat anteriorment 

certificació de les respostes donades pels regidors, accés a la informació recollida a cada 

pregunta i lliurament dels expedients corresponents següents: 

 

1. Certificació que el Carrer Burgués és de naturalesa urbana. 

2. Document acreditatiu que demostri que part  del carrer Porreres són propietat 

de l'Ajuntament de Felanitx. 

3. Constatació del cost total en hores extres per serveis especials prestats per la 

policia local 24 i 25 de desembre de 2021 i quin oficial segons el quadrant va 

tenir vacances aquestes dates. 

4. Accés a la documentació oberta per investigar el conflicte ocasionat durant la 

celebració de la Triatló de Portocolom i que el regidor encarregat de la Policia 

local i el Batle varen anunciar que havien obert. 

5. Constatació que s'ha retornat els diners a les famílies interessades a les 

escoletes de Nadal 2021 suspeses a cas Concos. 

6. Informe del cost total de les factures pagades per la regidoria de festes 

celebrades durant el 2021, ara que s’ha tancat l'any. 

7. Aclariment sobre les tres factures de pagament a un misser i procurador, que al 

decret consta amb tres argumentaris distints i en què ha consistit l'acord al 

qual fan referència aquestes factures. 

 

 

 

Francisco Duarte Barceló 

 

Portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Felanitx 

 


