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ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu, 

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 27 de juny de 2019, va aprovar, per 
unanimitat, dels 20 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords 
següents: 

“CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS 

Part expositiva:

Una vegada celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019 i constituït el 
nou Ajuntament en la sessió del passat 15 de juny, cal que el Ple municipal aprovi en 
l’anomenada sessió d’organització, entre altres, la constitució dels Grups Polítics Municipals 
per tal d’articular la presència i actuació dels regidors municipals en els òrgans de govern i 
gestió municipals.

Per part dels grups municipals s’ha formulat proposta de pertinença a les respectives 
formacions amb què van concórrer a les eleccions municipals.

Fonaments de dret:

I. L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
estableix que als efectes de la seva 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 amb excepció de aquells que no s’integrin en el grup 
polític que constitueixi la formació electoral per la que foren elegits o que abandonin el 
seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits.

II. En la mateixa disposició a dalt esmentada s’estableix que el Ple de l’Ajuntament, i amb 
càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació 
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econòmica amb les condicions que s’estableixen i d’acord amb els límits que cada any 
fixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

1.
III. L’article 50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que per al millor 
funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de 
grups municipals. S’han de constituir grups municipals en els municipis de més de vint 
mil habitants.

IV. Els articles 23 a 29 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regulen els 
grups polítics municipals i estableixen el procediment per a la seva constitució. 
Concretament, l’article 25 preveu l’obligatorietat de donar compte de la constitució dels 
grups al Ple en la primera sessió que celebri. 

V. D’acord amb la normativa indicada l’assignació econòmica contemplarà una  part fixa i 
igual per a tots els grups i una  part en funció dels membres que els integrin. Les  
aportacions econòmiques als grups no es poden  destinar  al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició  
de béns que puguin constituir actius  fixos  de caràcter patrimonial , i els grups polítics 
hauran de portar  una comptabilitat específica  d’aquestes dotacions econòmiques que 
hauran de posat  a disposició del ple sempre que els ho demani.

VI. La normativa de règim local expressada igualment preveu que en la mesura de les 
possibilitats  funcionals de la organització administrativa de l’entitat  local, els diversos 
grups polítics  disposaran a la seva seu d’un despatx o local per a reunir-se  de manera 
independent i rebre visites dels ciutadans i d’una infraestructura  mínima de mitjans 
materials i personals.

Atès que cada grup constituït ha designat els seus respectius portaveus i s’ha conclòs, doncs, 
el tràmit d’acreditació davant de la Secretaria general, a proposta de l’Alcaldia es demana al 
Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Donar-se per assabentat de la constitució dels grups polítics que tot seguit es 
relacionen amb els membres que els constitueixen i de la designació dels seus portaveus, i si 
s’escau suplents, que segueix:

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- JUNTS FEM 
MANLLEU- ACORD MUNICIPAL (ERC-JFM-AM)

Format pels regidors i les regidores:

 ÁLEX GARRIDO SERRA
 M. JOSEP PALOMAR GONZALEZ
 ENRIC VILAREGUT SAEZ
 RAFA CUENCA GÁMIZ
 EVA FONT MORATÓ
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 EDUARD ROBLES SERRADELL
 M. TERESA ANGLADA MAS
 PERE COMPTE LÓPEZ
 EUDALD SELLARÈS VALÈNCIA

 Portaveu: Àlex Garrido Serra
 Suplent: Enric Vilaregut Saez

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: JUNTS PER CATALUNYA - MANLLEU (JxCAT-JUNTS)

Format pels regidors i les regidores:

 ARNAU ROVIRA MARTÍNEZ
 LLUÏSA BAUTISTA SANCHEZ
 MIQUEL GAY ESTÉVEZ
 NÚRIA MARTÍNEZ MOLIST
 DAVID BOSCH PETIT

 Portaveu: Arnau Rovira Martínez
 Suplent: David Bosch Petit

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

Format per la regidora i els regidors:

 MARTA MORETA ROVIRA
 ANTONI POYATO RODRÍGUEZ
 ESTELA VÁZQUEZ GRANADOS

 Portaveu: Marta Moreta Rovira
 Suplent: Antoni Poyato Rodríguez

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: CUP MANLLEU – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP–
AMUNT)

Format per la regidora i els regidors:

 MAIRA COSTA CASAS
 ALBERT GENERÓ PRAT
 FLORY MARTÍNEZ RUIZ

 Portaveu: Maira Costa Casas
 Suplent: Albert Generó Prat



GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: SOM IDENTITARIS (SOMI)

Format pel regidor:
 PACO ZAMBRANA TINOCO

 Portaveu: PACO ZAMBRANA TINOCO

Segon. Assignar als grups polítics municipals, en tant no es produeixi la determinació dels 
límits de les dotacions per part de la normativa pressupostària estatal, l’assignació econòmica 
consistent en la quantitat de: 65,00 € per regidor electe i 50,00 € per cada grup municipal. 

Tercer. Encomanar a la intervenció municipal la fiscalització d’aquestes aportacions en la 
comptabilitat específica que han de portar a terme cada grup.

Quart. Aquesta assignació econòmica serà revisada o confirmada de forma genèrica al 
moment de l’aprovació del pressupost per cada any, o específicament en un moment posterior 
si en aquell moment els límits estiguessin determinats.

Cinquè. Assignar als grups municipals constituïts i que estiguin integrats per més d’un 
membre, els tres despatxos equipats amb mobiliari, telèfon i equip informàtic habitualment 
destinats als grups municipals. En concret, assignar al grup municipal JUNTS PER CATALUNYA 
- MANLLEU (JxCAT-JUNTS) el despatx ubicat a la tercera planta de la Casa Consistorial i als 
grups PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) i 
CUP MANLLEU – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP–AMUNT) un despatx a cadascun dels 
dos  que es troben al replà d’entre la planta baixa i la primera de la Casa Consistorial. Pel que 
fa al regidor del grup municipal unipersonal SOM IDENTITARIS (SOMI) se li assignarà, de 
forma puntual quan ho precisi, un lloc de treball amb el mateix equipament.

Sisè. Notificar aquests acords als grups polítics municipals constituïts i comunicar-los a 
l’interventor de fons municipal.”

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent.
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