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Segell

DANIEL TAMBO CALVO, secretari de l�Ajuntament del Prat de Llobregat

CERTIFICO.- Que el Ple Municipal d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 
01 de juliol de 2015 va adoptar, entre d�altres, el següent acord:

"10.- Assignació econòmica als grups municipals.

En data 13 de juny de 2015 es va efectuar el Ple de constitució de l�Ajuntament i es va 
elegir alcalde-president, arran de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, 
convocades mitjançant Reial decret 233/2015, de 30 de març (BOE núm. 77, de 
31.03.2015).

L'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) estableix que el Ple municipal podrà assignar als grups polític constituïts a la 
Corporació una dotació econòmica que haurà de constar d�un component fix, idèntic per a 
tots els grups, i altra variable, en funció del nombre d�integrants de cadascun d�ells. 
Aquesta dotació econòmica haurà de respectar els límits establerts amb caràcter general 
a les lleis de Pressupostos Generals de l�Estat i no podran destinar-se al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació, ni a l�adquisició 
de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

Els articles 50 i 51 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d�abril, que aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) regulen la constitució i 
funcionament dels grups municipals, prevenient que d�acord amb les disponibilitats 
municipals es posarà a disposició dels grups els mitjans necessaris per a portar a terme 
llurs tasques. 

El vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) regula en els articles 37 a 43 el règim 
aplicable als grups polítics municipals. 

Així mateix, els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d�organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local (ROF) regulen 
la constitució i funcionament dels grups polítics. L�article 27 ROF preveu que, en funció 
de les possibilitats funcionals i econòmiques, els grups polítics podran disposar d�una 
infraestructura mínima de mitjans materials i personals. 

S'acorda:

Primer.- Aprovar una dotació anual als grups municipals per import de 175.500,00 �. 

Segon.- Aprovar la distribució de l'anterior dotació, segons els criteris següents:

a) Quantitat fixa: 6.000,00 �/any/per grup municipal.

b) Quantitat variable: 5.100,00 �/any/ per regidor o regidora. 

a) Quantitat fixa: 6.000,00 �/any/per grup municipal.

b) Quantitat variable: 5.100,00 �/any/ per regidor o regidora. 
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Tercer.- Establir que la dotació anual per als diferents grups durant l�any 2015, en base 
als criteris assenyalats en el punt anterior, es concreta en el següent detall:

Grup 
Municipal

G.M. 
ICV-
EUiA

G.M. 
Socialista

G.M. 
PPC

G.M. ER G.M. 
Ciutadans 

C's

G.M.A.E. 
SE 

PUEDE
EL PRAT

G.M. 
GUANYEM 
EL PRAT 

G.M. 
CIU

núm. 
regidors 11 4 2 2 2 2 1 1

fix 6.000� 6.000� 6.000� 6.000� 6.000� 6.000 � 6.000� 6.000� 
regidors 56.100� 20.400� 10.200� 10.200� 10.200� 10.200� 5.100� 5.100�

total any 62.100� 26.400� 16.200� 16.200� 16.200� 16.200� 11.100� 11.100�
total mes 5.175� 2.200� 1.350� 1.350� 1.350� 1.350� 925� 925�

Quart.- Determinar que la dotació de cada grup es farà efectiva mensualment, o en el 
seu cas, en la part proporcional i pels dies que corresponguin, a comptar des de l'1 de 
juliol de 2015.

Cinquè.- Establir que, de conformitat amb el que disposa l�art. 73.3 LRBRL, les quantitats 
assignades no es podran 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 fixes de caràcter patrimonial. Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat 
específica de la dotació que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que 
aquest ho demani.

Sisè.- Aquesta dotació es farà efectiva amb càrrec a la partida 07.912.489 del pressupost 
municipal vigent corresponent a l�exercici econòmic de 2015.

Setè.- Notificar aquest acord als diferents grups municipals."

I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat amb el vistiplau 
de l'alcalde.

El Prat de Llobregat

Vist i plau,

F_FIRMA_1
En dono fe
F_FIRMA_7


