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FAIG CONSTAR:
Que en sessió extraordinària celebrada pel Ple de l'Ajuntament en data 21 de juny de 2019, es
va adoptar l’acord que transcrit literalment diu:
PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS QUE S’HAN CONSTITUÏT EN AQUEST AJUNTAMENT.
ATÈS que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc la sessió del ple de constitució de la nova
corporació municipal, nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019, en el qual van prendre
possessió del seu càrrec la totalitat dels regidors i les regidores que integren el consistori
municipal i va tenir lloc l’elecció de l’alcaldessa, de conformitat amb el que preveuen els articles
195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.
VIST que l’apartat 3 de l’art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local determina que als efectes de l’actuació corporativa els membres de les corporacions
locals es constituiran en grups polítics i que l’apartat 1 de l’art. 50.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de
Catalunya, preveu l’existència obligatòria dels grups polítics en els municipis de població
superior a 20.000 habitants. Atès que es preveu la possibilitat que el Ple de la corporació amb
càrrec als pressupostos anuals pugui assignar als grups una dotació econòmica, amb un
component fix igual per a tots els grups i un variable en funció del número de membres que
composin el grup municipal.
VIST que els diferents grups polítics municipals han presentat el seu escrit en el qual figura
l’adscripció de la totalitat dels membres de la corporació als diferents grups polítics municipals
coincidents amb les candidatures presentades a les eleccions municipals del 26 de maig de
2019, donant lloc a la constitució dels cinc grups polítics municipals d’aquest consistori.
VIST l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019. (L’H 23/2019) i el conforme de
la Intervenció municipal.
El Ple, a proposta de l’alcaldia en exercici de les facultats que li confereix l’article 124 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 23 del reglament orgànic
del Ple de l’Ajuntament vigent (BOPB 12.01.2012),
ACORDA:
PRIMER.- DETERMINAR la dotació econòmica a favor dels cinc grups polítics municipals que
s’han constituït en aquest consistori, d’acord amb les determinacions de l’art. 73.3 de la Llei
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7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local, en la quantitat que resulti de la
suma, aplicada individualment a cada grup, dels següents imports:
a) Una dotació fixa de dotze mil euros (12.000 €) anuals, igual per cadascun dels grups
polítics municipals.
b) La quantitat que resulti de multiplicar dotze mil vuit-cents cinquanta euros (12.850 €)
anuals pel nombre de regidors/es que integrin cada grup.
La quantitat resultant es percebrà mensualment amb efectes de la data del present acord, a raó
d’una dotzena part o la part proporcional que correspongui.
SEGON.- DISPOSAR que en compliment de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, els grups polítics municipals resten obligats a portar
una comptabilitat especial d’aquesta dotació econòmica que hauran de posar a disposició del
Ple en el moment que els hi sigui requerida; de conformitat amb el procediment que determinin
les bases d’execució del pressupost vigent.
TERCER.- DETERMINAR que l’acreditació del compliment dels requisits per a la seva
percepció i la justificació de les aportacions rebudes es portarà a terme de conformitat amb el
procediment que es prevegi a les bases d’execució del pressupost vigents en el moment de la
presentació del compte justificatiu.
QUART.- APROVAR INICIALMENT la modificació de les bases d’execució del pressupost de
l’ajuntament, vigents, als efectes de determinar els requisits i els procediments previstos en els
apartats anteriors, de conformitat amb el detall següent:
A) S’afegeix un nou títol a les bases d’execució vigents del pressupost de l’exercici de 2019,
que literalment diu:
“TÍTOL NOVÈ. NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DE LES DOTACIONS
ECONÒMIQUES APROVADES PEL MUNICIPAL ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER
LA SEVA ACTUACIÓ CORPORATIVA REGULADES A L’ARTICLE 73.3 DE LA LBRL.
Article 53. Requisits formals per la percepció de les aportacions.
Els grups polítics municipals per percebre les dotacions econòmiques previstes a l'article 73.3
de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local i l'article 23 del Reglament orgànic
del Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, han de complir amb els requisits següents:
1. Acreditar que el Ple municipal ha pres coneixement de la seva constitució i la seva
composició.
2. Disposar d'un número d’identificació fiscal propi del grup municipal diferenciat del partit
polític al que estigui vinculat.
3. Disposar d'un compte corrent oberta en una entitat bancària de la seva titularitat.
4. Portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que ha de reunir
els requisits següents:
a. Possibilitar l’obtenció com a mínim de la informació següent:
‒ Diari de les operacions comptabilitzades
‒ Estat de situació dels ingressos
‒ Estat de situació de les despeses
‒ Estat de la tresoreria
‒ Compte de resultats
‒ Major de comptes
b. Reflectir el registre, degudament numerat, de totes les operacions d'ingressos rebuts,
despeses satisfetes i moviments de la tresoreria.
c. Emparar les operacions registrades amb les corresponents justificants d’ingrés i de les
factures i/o documents equivalents justificatius de les despeses realitzades els quals
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compliran amb els requisits exigits per la legislació vigent i estaran emesos amb el NIF
i a nom del grup municipal.
5. Declaració que el grup polític municipal disposa dels mecanismes de control intern de la
seva comptabilitat que el permet complir amb les condicions i requisits que es regulen en
aquest Titol.
6. Estar al corrent de les obligacions fiscals i de qualsevol altre mena a les que estiguin
obligats com a perceptors de fons públics.
7. Per fer efectiva l’aportació inicial, un cop aprovades pel Ple les aportacions a efectuar en la
legislatura, el grup municipal haurà de presentar a la tresoreria municipal l’alta del grup a
efectes fiscals amb el NIF corresponent i obertura del compte corrent a nom del grup
municipal.
Article 54. Despeses elegibles.
1. Seran despeses elegibles les despeses pròpies dels grups municipals destinades a proveir
els mitjans materials necessaris per al compliment adequat de les funcions i activitats
pròpies dels grups polítics municipals, d’acord amb el que preveu l’art. 73.3. de la LRBRL.
2. Es consideraran despeses pròpies de les activitats i funcionament dels grups polítics
municipals als efectes de la correcta justificació del destí dels fons públics rebuts, les
següents, les quals s'imputaran als comptes del Pla general de comptabilitat que
s'indiquen:
a. Serveis de professionals independents. (6230). S'inclouran les despeses derivades
de contractes de serveis d'assessorament a les tasques i obligacions pròpies del
grup polític municipal en l'exercici de l'actuació corporativa, incloses les despeses
de manteniment de la web del grup.
b. Despeses de representació i defensa jurídica. (6231). Únicament per raó del seu
càrrec sempre que no siguin assumides pel propi Ajuntament de L'Hospitalet.
c. Material de transport. (6240). Com taxis, lloguer de vehicles.
d. Despeses de gestió i manteniment del compte corrent oberta al nom del grup.
(6260)
e. Publicitat i propaganda. (6270). Despeses de difusió en mitjans de comunicació,
confecció de díptics, o similars.
f. Despeses diverses d'atencions protocol·làries i representatives. (6271). S'inclouran
les despeses derivades de reunions amb regidors, diputats, alcaldes, destinades a
la coordinació de polítiques o assumptes relacionats o que afectin a les tasques del
grup polític municipal a l'Ajuntament.
g. Despeses diverses per reunions i conferències. (6272). Seran despeses derivades
d'actes públics realitzats pels grups municipals de difusió a associacions, grups
polítics i societat civil en general respecte d'iniciatives i polítiques relacionades amb
l'activitat municipal.
h. Comunicació i altres serveis (6290). Inclouran les despeses com les de missatgeria
o les postals.
i. Material d'oficina no inventariable. (6291)
j. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. (6292). Sempre que no procedeixi la
seva inclusió a l'inventari.
k. Material informàtic fungible. (6293)
l. Despeses de formació (6440). Destinada als membres del grup .i relacionada amb
les tasques desenvolupades per aquest.
m. Altres despeses diverses (6299). S'imputaran a aquest concepte aquelles
despeses, que complint amb les finalitats de l'article 73.3 de la Llei de Bases de
Règim Local, no tinguin encaix en les descrites en els apartats anteriors.
3. Les quanties de les despeses elegibles respectaran el principi de proporcionalitat entre
l'import de les actuacions i el preu just de l'actuació que s'acrediti.
4. En cap cas les despeses de les activitats corporatives dels grups municipals es podran
destinar a:
a. El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la
corporació.
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b. L'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
c. Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que, d'acord amb la
legislació vigent, s'hagin de satisfer directament a cada regidor.
d. Subvencions, aportacions o transferències destinades a entitats privades.
e. Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions, que no tinguin
per finalitat i compleixin els requisits previstos a l’article 56.2.b) d’aquestes bases.
Article 55. Procediment de presentació de la comptabilitat específica de la dotació dels
grups municipals.
1. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal, serà el/la responsable d'autoritzar i
conformar les despeses i de signar la documentació de la justificació anual de les despeses
del grup municipal.
2. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal presentarà, abans de finalitzar el mes de
febrer de cada any, un escrit dirigit a la Presidència del Ple al qual s'adjuntarà el compte
justificatiu de les despeses efectuades relatives a l’actuació del grup polític municipal de
l’any anterior acompanyat de la documentació detallada a l’article 56.
3. La manca o el retard en la presentació del compte justificatiu dins del termini assenyalat en
el punt anterior suposarà la paralització de les aportacions mensuals al grup municipal
incomplidor fins a la seva presentació.
4. La presidència del Ple dictarà una resolució prenent raó de la presentació dels comptes
justificatius i ordenant la publicació en el portal de transparència de l'informe justificatiu
presentat pel grup municipal segons el model que figura en l’annex 1 d’aquestes bases.
D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
5. En cas de convocatòria de eleccions municipals, el termini de presentació previst a l’apartat
2 anterior finalitzarà pel transcurs de tres mesos des de la data de publicació del decret de
convocatòria, i el/la regidor/a portaveu de cada grup polític municipal presentarà a la
Presidència del Ple l'escrit i la documentació referida en l’apartat 1 anterior en relació al
compte justificatiu de les despeses pendents de justificar a la finalització del mandat.
6. En el supòsit de dissolució d'un grup polític per qualsevol causa, el termini per a la
presentació del compte justificatiu de l’aportació es presentarà a la Presidència del Ple en
el termini màxim d'un mes a comptar de la data de la sessió del ple municipal en la qual
s’hagi pres coneixement d’aquesta dissolució.
Article 56. Requeriments de la documentació justificativa del compte justificatiu.
1. La documentació mínima a presentar pels grups polítics municipals amb el compte
justificatiu és la següent :
a. Compte de resultats i major de comptes del període justificat.
b. Una relació detallada justificativa les despeses efectuades l’any anterior, o al
període que és objecte de justificació, amb càrrec a les aportacions econòmiques
rebudes signada pel portaveu o el membre responsable designat pel grup municipal.
segons model annex 2; “Compte justificatiu de despeses dels grups polítics
municipals”.
c. Factures i altres documents acreditatius de les despeses de l’exercici objecte de
justificació, ordenades d’acord amb la relació justificativa esmentada.
Les factures i documents acreditatius hauran d'estar emeses a nom i amb el NIF del
grup municipal. Així mateix ha de tenir correctament identificat el concepte i el destí
final de la despesa, l'import i el proveïdor i han de complir amb els requeriments del
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que es regulen les obligacions de
facturació.
d. Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i s’ajuntarà el justificant
d’aquest, juntament amb el llistat dels moviments bancaris del compte corrent que
permetin acreditar el pagament de les despeses efectuades. En el cas de
pagaments en efectiu s'haurà d'acreditar a la factura o document justificatiu: la data
de pagament, amb la diligència de "pagat en efectiu", el segell de l'empresa i la
signatura del seu representant.
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e. Justificants d’ingrés.
f. En el cas d’aportacions no justificades s’adjuntarà el justificant del reintegrament.
2. Requisits que ha de complir la documentació justificativa presentada amb la documentació
específica.
a. La justificació de les despeses de desplaçament, s'efectuarà mitjançant informe
justificatiu que acrediti la celebració de l'acte o que motivi la necessitat del
desplaçament i de la seva vinculació a actuacions d’interès públic derivades de
l’actuació corporativa, acompanyat de:
i. El bitllet corresponent, en el cas d'utilització de transport públic.
ii. Document acreditatiu del quilometratge efectuat si s'ha fet servir transport propi.
La indemnització es retribuirà d'acord amb el preu per quilòmetre establert per
la legislació vigent i per aquestes Bases. S’accepten com a justificants el
tiquets justificatius de les despeses de pàrquings i peatges.
b. En el cas de que les depeses derivin de prestació de serveis del partit polític al grup
polític municipal per les finalitat previstes a l’art. 73.3. de la LBRL. Aquestes
s’acreditaran mitjançant l'aportació dels corresponents documents, convenis,
contractes o la presentació de la factura justificativa dels serveis prestats quan
procedeixi legalment.
c. Les despeses de personal contractat pel grup municipal, per dur a terme les
finalitats previstes a l’art. 73.3 de la LBRL, es justificaran amb l’aportació del full de
nòmina, els TC de la Seguretat Social i els pagaments dels conceptes anteriors i de
l’IRPF corresponent.
Article 57. Control de les dotacions econòmiques assignades pel Ple als grups polítics
municipals.
1. El control de les dotacions econòmiques pel funcionament dels grups polítics municipals de
l’ajuntament estarà a càrrec del Ple de la Corporació, sens perjudici del control intern que
cadascun dels grups estableixin i de les funcions de control i fiscalització que a la
Intervenció General Municipal li atorga el TRLHL i la normativa de desenvolupament.
2. Als efectes de l’assenyalat en l’apartat 1 anterior, per conducte de la Presidència del Ple es
posarà a disposició de la Intervenció General Municipal la documentació justificativa
presentada pels grups polítics municipals en el termini màxim de 10 dies hàbils des la
pressa de raó pel Ple de la resolució de presentació dels comptes justificatius referida a
l’article 55 d’aquestes bases, als efectes de l’exercici de les funcions de control i
fiscalització.
3. La Intervenció General Municipal podrà demanar, si s’escau, la documentació
complementària directament als grups polítics municipals als efectes de realitzar l’informe
de control financer d’acord amb les previsions del Pla anual de control financer.
4. El resultat de la comprovació dels comptes justificatius de les despeses dels grups polítics
municipals serà aprovat pel Ple municipal previ el dictamen de la Comissió Especial de
Comptes.
Article 58. Transparència.
1. En base a la Resolució 6/2018 adoptada per la Comissió de Garantia i dret d’Accés a la
Informació Pública de la generalitat de Catalunya, de data 22 de gener de 2018, es
publicarà al portal de transparència de l'Ajuntament:
a. Les quantitats de les aportacions econòmiques als grups polítics municipals,
aprovades pel Ple corporatiu, tant en el component fix, igual per a tots els partits
polítics, com en el variable, en proporció al nombre de membres de ple dret que
constitueixen el referit grup polític municipal.
b. L'informe anual, signat pel regidor portaveu del grup municipal, segons el model
annex I d'aquestes bases, en el qual es manifestarà expressament que les factures
o altres documents justificatius de les despeses estan a disposició dels/de les
interessats/des a l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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2. El resultat del control financer de les aportacions als grups polítics municipals, d’acord amb
les prescripcions de la l’art. 15.d) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència,
accés a la informació pública, i bon govern.
3. Les aportacions als grups polítics municipals també es publicaran en la Base de Dades
Nacional de Subvencions, en compliment de l’art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
B) S’aproven els annexos 1 i 2 al títol Novè de les Bases d’Execució segons els models que
figuren incorporats a l’expedient.
CINQUÈ.- SOTMETRE e a informació pública per termini de 15 dies hàbils la present
modificació de les bases del pressupost, per mitjà d’anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, en la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que preveu
l’article 169 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals. Durant aquest termini els/les interessats/des podran
presentar reclamacions davant el Ple. La modificació es considerarà definitivament aprovada,
sense necessitat de dictar un nou acord, si durant aquest termini no s’haguessin presentat
reclamacions
SISE.- DISPOSAR que les despeses que es derivin del present acord aniran a càrrec de la
partida 01.91200.489.01.00 “dotacions a grups polítics” del pressupost municipal de
l’ajuntament per a l’exercici de 2019, restant condicionada la seva efectivitat per a exercicis
futurs a l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient.
SETÈ.- PUBLICAR aquest acord al portal de transparència en compliment de l’article 15 de la
Llei 19/2014, de 19 de juny, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
VUITÈ.- COMUNICAR aquest acord al Gabinet de l’alcaldia, als grups polítics municipals, a la
Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal per al seu coneixement i als efectes
adients.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord als grups polítics municipals per al seu coneixement i amb
indicació dels recursos procedents.
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Signat digitalment per:
La secretaria General del Ple
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