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L’Ajuntament tramita a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat que es 
pronunciï sobre determinats pagaments 
als càrrec electes 
És l’òrgan que té competència en aquesta matèria 
 
El ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat iniciar l’expedient de revisió 
d’ofici destinat a declarar, si s’escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris d’aprovació del 
règim assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre els 
anys 2015-2019 i donar compliment a la petició feta per l’Oficina Antifrau. 
 
L’informe de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de data 8 de febrer del present any, 
estableix que d’acord amb el procediment jurídic administratiu per determinar la nul·litat o 
no dels actes esmentats és competència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat 
i, per tant, va aprovar en sessió plenària iniciar la tramitació perquè aquest òrgan dictamini 
si part de les retribucions dels regidors i ex-alcalde es van fer dins de la legalitat. 
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya és l’únic òrgan que té la 
potestat d’emetre un dictamen preceptiu i vinculant en aquesta matèria i no altres 
organismes ni institucions en aquesta fase del procediment. Així ho determina els informes 
jurídics, la jurisprudència i la legislació vigent. 
 
Malgrat que encara no existeix aquesta resolució de l’òrgan competent, ha estat voluntat 
dels quatre regidors i regidores afectats dipositar voluntàriament la quantitat de diners 
especificada en l’informe de secretaria fins que existeixi aquesta resolució.  
 
Destacar que tant la manera com rebien aquestes retribucions els regidors i les regidores 
amb dedicació exclusiva i les de l’excalde van ser aprovades pel Ple municipal sense cap 
objecció per part de les parts fiscalitzadores.  
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El Govern Municipal de Sant Andreu de la Barca, garanteix que el procediment es tramiti 
d’acord amb la normativa legal vigent. 
 
Tots dos punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat.  
 
La sessió plenària també va servir per desestimar les al·legacions que la coalició electoral 
Fem Sant Andreu havia presentat als pressupostos. En aquest cas PSC, Ciutadans i Podemos 
van votar en contra de les al·legacions i Fem Sant Andreu a favor.  
 
L’alcaldessa Ana Alba va recordar que la confecció dels pressupostos no tenien cap defecte 
de forma o de temps que justifiqués la presentació d’al·legacions. “El que ha fet Fem Sant 
Andreu és presentar propostes, que hauria d’haver fet en el període de negociació”, ha dit 
Alba, que ha destacat que la presentació d’al·legacions al pressupost suposa la paralització 
d’aquest. 


