
Informe 66/2019

Assumpte: Proposta d’assignació econòmica als grups polítics municipals.

D’acord  amb  l’article  73.3  LRBRL el  Ple  de  la  corporació,  amb  càrrec  als 
pressupostos  de  la  mateixa,  podrà  assignar  als  grups  polítics  una  dotació 
econòmica que haurà de de comptar amb un component fix, idèntic per a tots 
els grups polítics, i un altre variable, en funció del nombre de cadascun d’ells, 
dins dels límits que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general a les lleis 
de pressupostos generals de l’Estat, sense que es puguin destinar al pagament 
de retribucions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

En  aquest  sentit,  l’assignació  per  als  grups  polítics  proposada  manté  els 
paràmetres aplicats des de l’any 2015, consistents en:

- Un component fix de 365 € anuals per a cada grup 

- Un component variable de 625,20 € anuals que es multiplica pel nombre de 
regidors de cada grup. 

En conseqüència, les assignacions anuals per als grups polítics municipals, a 
partir de la data de la seva aprovació són les que segueixen: 

Grup municipal Socialista (6 regidors): 4.116,20 € 

Grup municipal de JxC (2 regidors): 1.615,40 € 

Grup municipal de la FIC (1 regidor): 990,20 € 

Grup municipal d’ERC (1 regidor):  990,20 €

Grup municipal de la CUP (1 regidor): 990,20 €

Grup municipal de Ciutadans (1 regidor): 990,20 €

Grup municipal del PP (1 regidor): 990,20 €

Aquests imports anuals estan calculats d’acord amb la composició municipal i  
dels quals es pagarà, a cadascun dels grups municipals, la part proporcional 
corresponent al període de l’any 2019 del vigent mandat.
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