
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

2679/2019 El ple

 

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARIA D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 3 / de juliol / 2019 s’adoptà l’acord següent:

Aportació grups polítics municipals (Expedient 2679/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2679/2019, relatiu a l’aportació als grups polítics 
municipals
 
II. Relació de Fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019  de  data  1  d’abril,  i  constituït  el  nou  Ajuntament  derivat  del  seu 
resultat el dia 26 de maig.
 
Atès  que  en  conformitat  amb  el  que  disposen  els  articles  23  i 
següents  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 
de novembre,  els  Grups Polítics  Municipals  tenen dret  a  disposar 
d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a 
l’exercici  del  càrrec,  el  que,  donades  les  possibilitats  funcionals 
d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia 
econòmica de caràcter mensual en concepte d’indemnització per les 
despeses realitzades en el desenvolupament de les seves funcions.
 
III. Fonaments de dret
De conformitat amb el que estableix l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril,  modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, el Ple de la 
Corporació, 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 número de membres de cadascú.
 
Per acord d'aquest mateix Ple han quedat constituïts els diferents Grups municipals.
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
 
Primer. Establir amb efectes del dia 15 de juny, data de constitució de l’Ajuntament 
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a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual 
per  despeses  realitzades  en  l’exercici  de  les  seves  funcions,  per  les 
quanties següents, tenint en compte que el component fixa per cada grup 
és de 890 €, i que el component variable es de 10€.
 
- Grup municipal Socialista 990 €
 
- Grup municipal de Totes fem Badia 930 €
 
- Grup Municipal de Ciutadans 910 €
 
- Grup municipal d’Esquerra Republicana 900 €
 
Tercer. Notificar aquest acord als grups municipals.
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb  el  vist  i  plau  de  l'Alcaldessa,  amb  l'excepció  prevista  en  l'article  206  del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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