
 

Decret d’Alcaldia
Expedient núm.: 170/2019
Procediment: Dret d'informació dels Càrrecs Públics

DECRET D’ALCALDIA

ESTIMANT LA SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ PER PART D’UN REGIDOR DEL PDECAT 
SOBRE FACTURES PER DESPESA JURÍDICA 

 
 
Vist que amb data 06/02/2019 es va sol·licitar per part del Sr. Jordi Guasch Bea,  Regidor 
d'aquest  Ajuntament,  membre del  partit  polític  municipal  PDeCAT,  l'accés a la següent 
informació: 

- “Les factures que han estat imputades a la partida pressupostària de despeses de  
defensa  jurídica  en  els  dos  darrers  exercicis  amb  indicació  del  seu  objecte”.  
(Pregunta número 1)

- “Les  factures  que,  corresponent  a  aquests  conceptes,  hagin  pogut  quedar  
obstaculitzades en la  seva tramitació per manca o insuficiència de consignació  
pressupostària”. (Pregunta número 2)

- “Quin ha estat el romanent d’aquesta partida a final de cada exercici, en cas de  
què no hagués quedat exhaurida” (Pregunta número 3).

En relació a aquesta sol·licitud, cal significar que al Ple de data 15 de novembre de 2018,  
l’Alcaldia va proposar una modificació pressupostària del tipus suplement de crèdit de la 
partida 9200 226.04, entre d’altres, corresponent a la defensa jurídica de l’Ajuntament, en 
els termes següents (segons consta en l’acta):

“Despesa  6:  Despeses  jurídiques,  contencioses:  15.500,00€.  Important  increment  de  la  
despesa en advocats principalment per la defensa del soterrament de les línies elèctriques i els  
honoraris per la defensa penal de l’alcalde, imputat en el cas de les estelades a les rotondes”.

A tal  proposta de modificació pressupostària,  raonada per l’Alcaldia en els  termes que 
s’han detallat, el grup polític municipal PDeCAT va votar en contra. 

Tanmateix, també el grup polític municipal PDeCAT va votar en contra d’una proposta de 
l’Alcaldia  de  modificació  de  crèdit  de  la  mateixa  aplicació  pressupostària  de  defensa 
jurídica durant  l’any 2017, en concret,  al  ple ordinari  de data 15 de juny de 2017, on 
l’Alcaldia va justificar un increment de la despesa en defensa jurídica per atendre diversos 
recursos contenciosos administratius oberts. 

Vista la literalitat de les peticions del Sr. Guasch.

Atès que el dret a la informació per part dels càrrecs electes és un mitjà necessari perquè 
els membres de la corporació puguin exercir les funcions pròpies del seu càrrec, d’acord 
amb les atribucions que li confereix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. 

Atès que els membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb 
les informacions que se’ls facilitin per fer possible el desenvolupament de la seva funció,  
singularment de les quals han de servir d'antecedent per a decisions que encara es trobin 
pendents  d'adopció,  així  com per  evitar  la  reproducció  de  la  documentació  que pugui 
ser-los facilitada, en original o còpia, per al seu estudi; de forma que la utilització de les 
dades es limitarà a l’exercici de la funció de control prevista en la Llei, sense que sigui  

 



 

possible que els regidors donin cap tipus de publicitat a les dades ni les cedeixin a cap 
tercer, existint per tant una obligació de sigil i reserva del respecte a aquesta informació. 
 
Atès que l’accés a la informació es pot realitzar, entre d’altres, mitjançant el lliurament de la 
documentació sol·licitada.

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  i  de  conformitat  amb  allò  establert  en 
l'article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 

RESOLC 
 
PRIMER.  Permetre l'accés a la informació sol·licitada pel Regidor Sr. Jordi Guasch Bea, 
portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  accés  que  es  materialitza  amb  el  trasllat  (en 
document  adjunt  al  present  decret)  dels  estats d’execució de l’aplicació  pressupostària 
9200 226.04 dels exercicis 2017 i 2018, d’acord amb la sol·licitud realitzada. 

Amb aquest  punt  es dóna resposta a la pregunta número 1,  formulada pel  regidor Sr.  
Guasch. 
 
SEGON. Comunicar al Regidor que, respecte el pressupost 2017, durant l’exercici es va 
aprovar un suplement de crèdit a l’aplicació pressupostària 9200 226.04 (malgrat la votació 
en contra del grup polític municipal PDeCAT), per import de 10.000€, i  el  romanent de 
crèdit a final de l’exercici va ser de 2.868,71€. Per tant, durant l’exercici 2017 no es va  
deixar de tramitar cap factura vinculada a despeses jurídiques.  

Amb aquest punt es dóna resposta a les preguntes número 2 i 3, formulades pel regidor Sr. 
Guasch, respecte l’any 2017.

TERCER. Comunicar al Regidor que, respecte el pressupost 2018, la no aprovació de la 
proposta de modificació de crèdit pel Ple de data 15 de novembre de 2018, de suplement 
de crèdit de l’aplicació pressupostària 9200 226.04, per import de 15.500€, i a càrrec del 
romanent de tresoreria per a despeses generals, va derivar en la necessitat de buscar 
altres  solucions  pressupostàries  per  evitar  la  manca  de  vinculació  jurídica  a  final  de 
l’exercici per atendre altres despeses que poguessin sorgir dins de la mateixa borsa de 
vinculació jurídica, solució que es va materialitzar en la tramitació d’una modificació de 
crèdit, del tipus transferència entre partides (en virtut de la Base desena de les d’Execució 
del Pressupost vigents per l’exercici 2018), amb la conseqüent reducció de crèdits d’altres 
partides  pressupostàries  amb  diferents  nivells  de  vinculació  jurídica,  la  qual  cosa  ha 
implicat una disminució del marge per fer ús de la borsa de vinculació jurídica. 

Ara bé, cal apuntar que en cap moment ha quedat cap despesa “obstaculitzada”, com 
apunta el Sr. Regidor, atès que totes les despeses s’han autoritzat amb existència de crèdit 
pressupostari,  sigui a nivell  de partida o de borsa de vinculació jurídica. Finalment, en 
aquesta partida 9200 226.04,  en execució de pressupost  2018, no hi  ha romanent  de 
crèdit, atès que tot el crèdit consignat ha estat exhaurit. 

Amb aquest punt es dóna resposta a les preguntes número 2 i 3, formulades pel regidor Sr. 
Guasch, respecte l’any 2018.

QUART. Notificar a l'interessat la resolució d'acord amb allò establert a l'article 40 de la Llei  
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Públiques. 
 
CINQUÈ. Donar compte a la Junta de Govern Local i al Ple de la Corporació de la present 
Resolució.

 



 

    En dono fe
L’Alcalde                                                               El Secretari interventor tresorer

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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