
 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS DIVERSOS GRUPS 
MUNICIPALS 
 
 

P R O P O S T A 
 
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la 
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de 
març de 2015).  
 
El dissabte 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació 
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals. 
 
En exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 8.1.a) del 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, 
reconeixen a aquesta entitat, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització 
de l’Ajuntament, en particular a la determinació de les assignacions econòmiques als 
diversos grups municipals. 
 
D’acord amb els articles 50 i 170 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya les corporacions locals, en 
la mesura de les seves possibilitats, han de facilitar als grups polítics els mitjans materials 
mínims i indispensables per a que puguin desenvolupar llurs funcions.  
 
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local preveu 
expressament la possibilitat d’efectuar les assignacions als grups municipals i estableix la 
fórmula de repartiment i les limitacions al seu destí.  
 
La participació dels membres de cada una de les opcions polítiques representades no es 
limita a acudir a les sessions dels òrgans col·legiats en els que estan representats, ben al 
contrari, la tasca pròpia dels grups municipals, ostentin o no responsabilitats de govern 
requereix un treball previ de recollida d’informació, d’anàlisi i síntesi de tots els aspectes 
relatius a la gestió i política municipals, cosa que implica necessitats d’infraestructura la 
cobertura de les quals es regula a l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals citat.   
 
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, l’Alcaldia proposa al Ple 
municipal de prendre els següents ACORDS: 
 
1. Aprovar les següents assignacions a percebre per part dels diversos grups polítics 
municipals:  
 
• Quantitat mensual fixa per grup polític (5 grups):  442 € 
• Quantitat mensual per membre del grup (17 regidors): 166 € 
 
2. Establir que les assignacions no podran ser destinades 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. A aquests efectes, els grups polítics hauran de 
portar una comptabilitat especial d’aquesta dotació, que posarà a disposició del Ple sempre 
que aquest ho demani.  



 

 
3. Notificar aquests acords als portaveus dels diversos grups polítics municipals per al seu 
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tinguin dret.  
 
4. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta documentació 
sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
Sant Celoni, 29 de juny de 2015 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 


