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1. Antecedents de fet
I. El passat dia 19 de juliol de 2019 es va constituir el Consell Comarcal per al mandat
Corporatiu 2019-2023, havent-se de procedir a la configuració del cartipàs, en els termes
previstos normativament.
II. S’ha adoptat un acord de govern entre diverses forces polítiques en el si d’aquest consell,
que ha de permetre la configuració de l’esmentat cartipàs comarcal, un dels quals és la
constitució dels grups polítics comarcals i de la seva assignació econòmica.
2. Fonaments de dret
1r.- Normativa aplicable
La legislació aplicable la recullen els articles següents:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

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.

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
2n.- Normativa de règim local relativa a l’assignació econòmica dels grups polítics.
La Llei 11/1999, de 21 d'abril, anomenada PACTE LOCAL i que es publicà al BOE núm. 96
de data 22/04/1999, va modificar determinats articles de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL), essent un d'ells l'article 73 en el que
s'afegeix un nou apartat amb el núm. 3, el contingut del qual diu així:
“3. 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 les obligacions
que s'estableixin a excepció d'aquells que no s'integrin en el grup polític que
constitueixi la formació electoral per la qual van ser elegits o que abandonin el seu
grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits.
El Ple de la corporació, amb càrrec als pressupostos anuals de la mateixa, 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 cada un d'ells, dins dels límits que, si s'escau, s'estableixin amb caràcter
general en les lleis de pressupostos generals de l'Estat i sense que es puguin

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.
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 disposició del Ple
de la Corporació, sempre que aquest ho demani.”
3r.- Òrgan competent.
Correspon al Ple de la corporació l'adopció dels acords referents a la creació i modificació de
les assignacions econòmiques a favor dels grups polítics municipals, tenint en compte el
topall de despesa prevista en el Pressupost General de la corporació per a l'exercici de
2019.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER: ASSIGNAR la dotació econòmica per als diferents grups polítics comarcals,
configurats en el sí de l'organització comarcal el passat dia 19 de juliol de 2019, dins l'àmbit
de la determinació del cartipàs comarcal; a l'empara d'allò que disposa l'article 73.3 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la
Llei 11/1999, de 21 d'abril, que a partir d'ara serà la següent:
(a) Component fix, idèntic per a tots els grups comarcals de 1.824,00 € euros anuals
per a cada grup.
(b) Component variable, de 152,00 euros mensuals per a cada membre del grup.
en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta
moció.
SEGON: DETERMINAR que el pagament de les assignacions establertes a l’apartat
anterior, es meritarà mensualment.
TERCER.- PUBLICAR, de conformitat amb allò que determina l’article 9.3 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre (LRJSP) i 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost (LRJPAPC), aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, i difondre’l, en
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva pública actualitzada i
permanent en la seu electrònica municipal, en compliment del què disposen els articles 5 i
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació i bon govern de Catalunya.

No obstant això, el Ple de la corporació acordarà el que cregui més adient.
El Vallès Occidental, 24 de juliol de 2019.
El President,

Ignasi Giménez Renom
P:\Serveis Generals\G1000_GOVERN I ADM GRAL\G1001_CONST. I ORG\G1002_Exp. constitució\2019-2023\Acords\4.5 Assignació econòmica grups polítics.doc

