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A l’Ajuntament Ple
Assumpte: Modificació de l’acord relatiu al control de la destinació, la justificació i la
publicitat de les dotacions econòmiques assignades als grups municipals de
l’Ajuntament de Sabadell
Núm. expedient:

1/2021

Atès que d’acord amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local (LBRL), els plens de les corporacions locals poden assignar als grups
municipals una dotació econòmica amb càrrec al seu pressupost anual, que no es pot
destinar al pagament de personal al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Atès que el precepte esmentat imposa l’obligació als grups polítics municipals de
disposar d’una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a
disposició del Ple quan aquest els ho requereixi.
Atès que la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics
(LOFPP), inclou com a recursos públics amb els quals es poden finançar els partits
polítics les aportacions que facin els grups de representants en els òrgans de les
administracions locals (article 2.U.e).
Atès que l’article 14.4 de la LOFPP estableix que la rendició de comptes dels grups de
les corporacions locals es fa d’acord amb el que disposin els respectius reglaments o la
legislació específica aplicable.
Atès que l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern (LTAIPBG), estableix l’obligació de fer públic el
retiment de comptes o la justificació que facin els beneficiaris de l’ús que han fet de les
subvencions i ajuts rebuts, sense perjudici que les assignacions econòmiques als grups
municipals estan expressament excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, conforme el seu article 4.d.
Vist el Criteri de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública (GAIP) núm. 1/2018, sobre l’obligatorietat de la publicitat activa de les
subvencions als grups polítics de les corporacions locals, aprovat en el Ple de la GAIP
de 23 de febrer de 2018, en el qual considera que als efectes de la legislació de
transparència aquestes dotacions econòmiques tenen la condició de subvencions i és
recomanable i jurídicament exigible que es difongui aquesta informació als portals de
transparència de les corporacions locals en els termes de l’article 15 de la LTAIPBG.
Atès que l’article 45.4 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret
d’accés a la informació pública, estableix que en el cas de les subvencions i ajuts públics
concedits per les administracions locals als grups polítics que hi són representats, per
al seu funcionament, i d’acord amb la normativa de règim local, les administracions
locals han de fer-ne publicitat en un espai diferenciat.
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Atès que el 20 de maig de 2019 el Ple va adoptar l’acord d’aprovació de l’establiment
dels criteris per al control del destí, la justificació i la publicitat de les dotacions
econòmiques assignades als grups municipals de l’Ajuntament de Sabadell.
Vist l’acord de Ple de 28 de juny de 2019, d’aprovació dels drets econòmics dels
membres corporatius i assignació als grups polítics municipals de les dotacions de
l’article 73.3 LBRL, que estableix que la justificació del destí d’aquestes dotacions
s’haurà de fer de conformitat amb els criteris aprovats pel Ple en la sessió extraordinària
de 20 de maig de 2019.
Vist l’informe tècnic que ha emès el 14 de maig de 2021 la cap del Servei de
Transparència i Bon Govern, en el qual proposa que es modifiqui l’acord de 20 de maig
de 2019, en el sentit de les aportacions que han fet els grups municipals en les diverses
sessions que s’han fet de la Comissió Especial de Transparència i Bon Govern, que han
fet palesa la necessitat i la conveniència de modificar-lo per concretar alguns aspectes
que en facilitin la interpretació i aplicació.
Vist l’informe jurídic favorable emès el 17 de maig de 2021 per la tècnica en dret del
Servei de Transparència i Bon Govern.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Modificar l’acord de Ple de 20 de maig de 2019, relatiu a l’aprovació de
l’establiment dels criteris per al control del destí, la justificació i la publicitat de les
dotacions econòmiques assignades als grups municipals de l’Ajuntament de Sabadell,
de manera que els criteris quedaran redactats de la manera següent:
1. Els grups municipals han de justificar durant el primer trimestre de cada exercici
pressupostari el destí de les assignacions econòmiques rebudes per part de
l’Ajuntament de Sabadell en l’exercici anterior.
La dissolució del grup municipal portarà associada l’obligació de justificar l’últim període
pendent des de l’última justificació presentada. Aquesta justificació s’ha de presentar
com a data límit l’últim dia de la seva vigència.
A aquest efecte, el Servei de Transparència i Bon Govern ha d’obrir en cada exercici
pressupostari el corresponent expedient administratiu per a cada grup municipal i
incorporar-hi la documentació justificativa que han de presentar a l’Ajuntament de
conformitat amb el que estableixen aquests acords.
2. Les assignacions econòmiques objecte del present acord s’han de fer servir per a
finalitats relacionades amb el funcionament del respectiu grup municipal i no poden
destinar-se al pagament de remuneracions de personal al servei de la corporació
municipal, de conformitat amb el que estableixi la legislació vigent en cada moment.
Tampoc es poden destinar a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de
caràcter patrimonial, és a dir, béns mobles o immobles no fungibles i que tinguin una
vida útil previsiblement superior a un any.
No obstant, d’acord amb la Norma de registre i valoració número 2 del Pla general de
comptabilitat pública, que estableix que podrà excloure’s de l’immobilitzat i, per tant,
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considerar-se com a despesa de l’exercici, l’adquisició de béns mobles quan el preu
unitari o la importància relativa dins de la massa patrimonial ho aconselli, es considerarà
despesa de l’exercici:
•
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•

L’adquisició de mobiliari, material i equips d’oficina, sempre que el seu
preu unitari sigui inferior o igual a 500,00 € (IVA exclòs).
L’adquisició d’altres béns mobles, sempre que el seu preu unitari sigui inferior
o igual a 300,00 € (IVA exclòs).

En els supòsits de variacions considerables en els preus de mercat d’aquests béns, el
Ple revisarà i actualitzarà aquests imports limitatius.
Per a la realització d’aquestes despeses serà requisit necessari que aquests béns no
puguin posar-se a disposició dels grups polítics municipals per part de l’Ajuntament.
3. La justificació de les despeses realitzades directament pels grups municipals ha
d’incorporar la documentació següent:
a)

La relació de les despeses anuals, agrupades per conceptes específics i
indicatius de la destinació efectiva de les assignacions econòmiques, segons
el model que s’adjunta a aquest acord, i que serà objecte de publicació al
Portal de transparència.

b)

Les factures rebudes pel grup municipal s’han d’ajustar als requisits que
estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació amb les excepcions
de despeses de locomoció amb vehicle propi o determinades despeses de
representació respecte de les quals la justificació hagi d’adoptar un altre format:
a. La data i la recepció de la factura ha de ser de l’exercici que justifica.
b. El límit de la justificació del pagament d’aquestes factures és el 31 de gener
de l’exercici següent al qual justifica, o la data de la justificació per al cas de
l’última justificació.
c. En el cas de despeses de restauració han d’acreditar-se indicant el motiu i
el nombre d’assistents.
d. En el cas de despeses per desplaçaments cal acreditar l’objecte del viatge.

c) La documentació justificativa de les aportacions als partits polítics, si s’escau, en
els termes de l’apartat següent.
4. Els grups polítics municipals han de presentar la documentació que es detalla a
continuació en cas que aportin tot o part de les dotacions econòmiques rebudes als
respectius partits polítics:
a) Un conveni de col·laboració, o acord anàleg, signat entre el grup municipal i el
partit polític, que relacioni els tipus de serveis que el partit prestarà al grup polític.
Aquests serveis han d’estar directament relacionats amb els fins específics del
partit i vinculats al desenvolupament de l’activitat pròpia i de funcionament del
grup municipal. No correspon a l’Ajuntament de Sabadell el control de l’activitat
econòmica i financera dels partits polítics, que és funció exclusiva del Tribunal
de Comptes d’acord amb l’article 16 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics.
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b) Un certificat o declaració responsable de la persona encarregada de la gestió
economicofinancera del partit polític que acrediti l’import de les aportacions
rebudes, que aquestes quantitats s’han utilitzat en els supòsits legals reconeguts
en el marc jurídic vigent i que figuren com a ingressos a la comptabilitat general
del partit que es presenta al Tribunal de Comptes.
5. La Intervenció General municipal d’acord amb els criteris i regulació determinada pel
Ple municipal emetrà un informe sobre la documentació justificativa presentada pels
grups municipals, que el Servei de Transparència i Bon Govern ha d’incorporar a
l’expedient i posar aquest a disposició del Ple per tal que adopti l’acord corresponent.
6. Si el Ple determina que l’import de la despesa justificada no coincideix amb el total de
la transferència efectuada al grup municipal, aquesta diferència es detraurà de
l’aportació corresponent a l’any següent a aquell que s’està justificant.
Les quantitats no justificades existents al final de cada mandat, s’han de reintegrar a la
Tresoreria municipal, i el justificant del reintegrament formarà part de l’última justificació
que hagi de presentar-se.
7. Durant el segon trimestre de cada exercici, l’Ajuntament de Sabadell ha de publicar
al Portal de transparència municipal l’expedient complet amb el següent detall:
a) L’acord que en fixa la quantia i els elements relatius a la presa d’aquesta decisió.
b) L’import anual i els grups polítics beneficiaris.
c) L’objecte de la subvenció i les prohibicions legals de destinació d’aquests fons
previstes a la normativa vigent.
d) La informació relativa al procediment de justificació o retiment de comptes i/o de
control financer, o la constància de la seva inexistència.
e) La declaració de cada grup beneficiari de la relació detallada de despeses anuals
finançades amb càrrec a aquests fons, agrupades per conceptes específics.
Segon.- Instar a incorporar els acords anteriors al Reglament orgànic municipal en la
propera modificació que tingui lloc i a aquest efecte traslladar-los a la comissió redactora
que es constitueixi.
Tercer.- Aquest acord té efectes a partir de l’any 2021 respecte de la justificació de les
despeses de l’any 2020.

No obstant això, l’Ajuntament Ple resoldrà.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
Marta Morell Albadalejo
Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació.
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MODEL RELACIÓ DESPESES
Lloguer d’immobles
Data
Concepte

Import

Comunicació
Data

Concepte

Import

Assessorament
extern
Data

Concepte

Import

Material d’oficina
Data

Concepte

Import

Desplaçaments
Data

Concepte

Import

Despeses de representació
Data
Concepte

Import

Aportació al partit polític
Data
Concepte

Import

Subministraments, primes d’assegurances i despeses de manteniment dels
immobles llogats
Data
Concepte
Import
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Concepte

Import

Despeses de gestió
Data
Concepte

Import
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FALTA ALGUNA FIRMA
HABILITADA
Tiene pendientes las firmas de:
4.- Secretari de AJUNTAMENT DE
SABADELL.
5.- Secretari de AJUNTAMENT DE
SABADELL.
6.- Secretari de AJUNTAMENT DE
SABADELL.

