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ASSUMPTA CROSAS I ARMENGOL, 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 25 de març de 2021, va prendre coneixement 
dels acords següents:  
 
 
“FISCALITZACIÓ ASSIGANCIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS PLÍTICS 
MUNICIPALS. INT/9/2020  
  
 
Part expositiva: 
 
1.- En data 27 de juny de 2019 el ple d’aquesta corporació va donar-se per assabentat de la 
constitució dels grups polítics que tot seguit es relacionen: 
 
- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- JUNTS 
   FEM MANLLEU- ACORD MUNICIPAL (ERC-JFM-AM) 
- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: JUNTS PER CATALUNYA - MANLLEU (JxCATJUNTS) 
- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
   CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: CUP MANLLEU – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA 
   (CUP–AMUNT) 
- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: SOM IDENTITARIS (SOMI) 
 
Assignant-los, en tant no es produeixi la determinació de ls 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. 
 
Així mateix va encomanar a la intervenció municipal la fiscalització de d’aquestes aportacions 
en la comptabilitat específica que han de portar a terme cada grup. 
 

Assumpte 

FISCALITZACIÓ ASSIGANCIONS ECONÒMIQUES 
ALS GRUPS PLÍTICS MUNICIPALS. INT/9/2020  

Interessat/ada de l'expedient 

AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 

  



2.- En data 17 de desembre de 2020 el ple d’aquesta corporació va prendre raó de 
l’abandonament del Grup Polític Municipal del Partit Som Identitaris (SOMI) per part de l’únic 
membre que l’integrava, regidor Francisco Zambrana Tinoco, disposant que passa a tenir la 
condició de regidor no adscrit. Així mateix va considerar extingit el Grup Polític Municipal del 
Partit Som Identitaris (SOMI) al no estar integrat per cap membre. 
 
3.- A la comptabilitat de l’Ajuntament de Manlleu hi ha les següents operacions comptables 
en relació a les aportacions realitzades en concepte d’assignació e econòmica del Grup Polític 
municipal: ESQUERRA REPLUBLICANA DE CATALUNYA - JUNTS FEM MANLLEU – ACORD 
MUNICIPAL - FISCALITZACIÓ ASSIGANCIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS PLÍTICS 
MUNICIPALS (ERC-JFM-AM) anualitat 2019: 
 

 Atorgat 

SOMI INDENTITARIS 590,33 € 

ESQUERRA REPUBLICANA  3.894,67 € 

JUNTS PER CATALUNYA 2.300,00 € 

PARTIT DELS SOCIALISTES 2.205,00 € 

CUP  1.502,67 € 

TOTALS 10.492,67 € 

 
4.- En data 29 de setembre de 2020 la intervenció municipal va requerir als diferents grups 
municipals la justificació de les aportacions econòmiques percebudes durant l’anualitat 2019. 
 
5.- En data 24 de febrer de 2021 l’interventor municipal ha emes un informe mitjançant el 

qual amb la documentació aportada pels diferents grups municipals es donen per justificat els següents 
imports de les aportacions econòmiques percebudes durant l’anualitat 2019 pels diferents grups 
municipals: 
 
 

 Aportació 2019 

 Atorgat Justificat Pendent de justificar 

SOMI INDENTITARIS 590,33 € 0,00 € 590,33 € 

ESQUERRA REPUBLICANA  3.894,67 € 0,00 € 3.894,67 € 

JUNTS PER CATALUNYA 2.300,00 € 2.220,00 € 80,00 € 

PARTIT DELS SOCIALISTES 2.205,00 € 0,00 € 2.205,00 € 

CUP  1.502,67 € 0,00 € 1.502,67 € 

TOTALS 10.492,67 € 2.220,00 € 8.272,67 € 

 
 
Fonaments de dret: 
 

I. De conformitat amb l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix que a l'efecte de la 
seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es 
constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que 
s'estableixin amb excepció d'aquells que no s'integrin en el grup polític que 
constitueixi la formació electoral per la qual van ser triats o que abandonin el 
seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits. 
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II. El Ple de la corporació, amb càrrec als Pressupostos anuals d'aquesta, podrà 

assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb 
un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del 
nombre de membres de cadascun d'ells, dins dels límits que, en el seu cas, 
s'estableixin amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos Generals de 
l'Estat i sense que puguin destinar-se 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. 
 
Els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ser 
superiors als que els haguessin correspost de romandre en el grup de 
procedència, i s'exerciran en la forma que determini el reglament orgànic de 
cada corporació. 
 
Aquesta previsió no serà aplicable en el cas de candidatures presentades com 
a coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integrin decideixi 
abandonar-la. 
 
Els grups polítics hauran de portar amb una comptabilitat específica de la 
dotació a què es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat 3, que posaran a 
la disposició del Ple de la Corporació, sempre que aquest el demani. 

 
 
Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, d’acord amb el 
que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, es redacta i S’INFORMA FAVORABLEMENT 
aquest dictamen per tal que se li doni el tràmit oportú per part de la Comissió Informativa, 
abans del seu sotmetiment al Ple municipal, d’acord amb la part dispositiva que, a judici de 
la persona que informa, ha de respondre als següents  
 
 
ACORDS: 
  
 
Únic. Donar compte al Ple d’aquesta corporació de l’estat de la justificació de les aportacions 
del 2019, recordant que les aportacions del 2019 i del 2020, així com les que es realitzin al 
2021, 2022 i fins al maig del 2023, han d’estar justificades al final d’aquest mandat. 
 

 Aportació 2019 

 Atorgat Justificat Pendent de justificar 

SOMI INDENTITARIS 590,33 € 0,00 € 590,33 € 

ESQUERRA REPUBLICANA  3.894,67 € 0,00 € 3.894,67 € 



JUNTS PER CATALUNYA 2.300,00 € 2.220,00 € 80,00 € 

PARTIT DELS SOCIALISTES 2.205,00 € 0,00 € 2.205,00 € 

CUP  1.502,67 € 0,00 € 1.502,67 € 

TOTALS 10.492,67 € 2.220,00 € 8.272,67 €” 
 
  
  
 
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. 
 
 
 Vist i plau 
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