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Expedient núm. 6112/2019
Document 70389/2019
Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 3 de juliol de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
«ÀREA FUNCIONAL: Secretaria
IDENTIFICACIÓ
Assignació de les aportacions econòmiques als grups polítics. Legislatura 2019-2023
ANTECEDENTS DE FET
En el ple de l‘ajuntament del dia 15 de juny, es va constituir la nova corporació municipal
d’acord amb el resultat de les eleccions locals del proppassat 26 de maig.
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
estableix que a efectes de l’actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es
constituiran en grups polítics en la forma i amb els drets i obligacions que s’estableixin.
D’altra banda, el mateix article disposa que el Ple de la corporació, amb càrrec als pressupostos
de la mateixa, podrà assignar als esmentats grups polítics una dotació econòmica que estarà
formada per dues variables: una quantia fixa i idèntica per a cadascun dels grups polítics
municipals i una quantia variable en funció del nombre de membres de cadascun dels esmentats
grups. La quantia d’aquestes dotacions econòmiques haurà d’estar dins els límits que, en el seu
cas, fixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Així mateix, aquestes aportacions econòmiques no es podran destinar a pagar remuneracions del
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial i els grups polítics tenen l’obligació de dur una
comptabilitat específica d’aquestes aportacions que hauran de posar a disposició del ple de la
corporació quan aquest òrgan ho demani.
És per tot l’exposat que d’acord amb la legislació aplicable i previ informe de la intervenció es
proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar les aportacions econòmiques als grups polítics municipals per al període
2019-2023, amb efectes des del dia 1 de juliol , amb una quantia fixa de 250,00 euros mensuals
per a cada grup municipal i una quantia variable de 75,00 euros mensuals per cada regidor/a,
resultant el quadre següent:
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Grup
municipal

Número
Aportació
de
segons
regidors/es número de
regidors/es

Aportació
per grup
municipal

Total
aportació
(mensual)

Total
aportació
anual

Total
aportació
legislatura
2019-2023

ERC-ACORDAM
JUNTS
CUP-AMUNT
PSC-CP
CS

6

450,00 €

250,00 €

700,00 €

8.400,00 €

33.600,00 €

6
2
2
1

450,00 €
150,00 €
150,00 €
75,00 €

250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €

700,00 €
400,00 €
400,00 €
325,00 €

8.400,00 €
4.800,00 €
4.800,00 €
3.900,00 €

33.600,00 €
19.200,00 €
19.200,00 €
15.600,00 €

2.525,00 €

30.300,00 € 121.200,00 €

Total

Segon.- Establir que aquestes dotacions econòmiques estan subjectes als requisits i restriccions
que tot seguit s’esmenten:
a) No es podran destinar a remunerar al personal de qualsevol tipus al servei de la
corporació i a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial.
b) Els grups polítics municipals hauran de dur una comptabilitat específica d’aquestes
aportacions econòmiques la qual es posarà a disposició del ple de la corporació quan
aquest ho sol·liciti.
Tercer. Traslladar el present acord a la Tresoreria Municipal per tal que es procedeixi a
gestionar els ingressos corresponents en els comptes bancaris que han estat indicats pels
respectius portaveus dels grups municipals per escrit, al Registre General d’aquest ajuntament.
Quart. Publicar aquest acord al BOP de Barcelona, en la web i a l’e-tauler municipal, en
compliment del que disposa l’article 75.5 de la LRBRL, i l’article 8 i següents de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.»
El Ple de l’Ajuntament per 11 vots a favor (6 ERC-ACORD-AM, 2 CUP-AMUNT, 2 PSC-CP i
1 C’s), i 6 abstencions (JUNTS) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la
corporació, aprova la proposta d’acord.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
F_FIRMA_62

Vist i plau,
F_FIRMA_12
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