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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 4 d’octubre de 2022 i segons dictamen de 
Comissió Informativa de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació de 19 
setembre de 2022, ha adoptat el següent ACORD: 
 
Aprovació de la justificació de la dotació econòmica assignada als grups municipals 
corresponent a l'any 2021 (Exp. TBG/2022/434).  
  
  
Antecedents de fet 
 
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de juny de 2019 va aprovar les dotacions 

econòmiques corresponents a l’assignació als grups polítics municipals, en compliment 
del que estableix l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, 
d’acord amb els següents imports: 

 
Tipus d'assignació Import 

Dotació fixa, per a cadascun dels grups polítics 
municipals 2.626,99 € per grup i mes 

Dotació variable, en funció del nombre de 
membres de cadascun dels grups 493,87 € per regidor/a, grup i mes 

 
2. Per decret d’Alcaldia núm. 365/2021, de data 25 de gener de 2021, es va aprovar 

l’autorització i disposició de la despesa corresponent a les assignacions als grups 
polítics municipals per als mesos de gener a desembre de 2021, per un import total de 
349.157,16 € amb la següent distribució: 

 

NIF Grup Polític Municipal Import assignació 
anual 

V66514423 Grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés 90.788,28 € 

V66577313 Grup municipal Esquerra Republicana 
de Sabadell 73.008,96 € 

V66578246 Grup municipal Crida per Sabadell 49.303,20 € 

V66571688 Grup municipal de Ciutadans 
Sabadell C's 49.303,20 € 

V67474577 Grup municipal Junts per Sabadell 49.303,20 € 
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V67471136 Grup Municipal Podem Ajuntament de 
Sabadell 37.450,32 € 

 
3. Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària d’1 de juny de 2021, es va aprovar 

la modificació de 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, 
quedant els criteris redactats en els termes que consten a dit acord. 

 
4. A la sessió de la Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern de 22 

de març de 2022, es va informar als diferents grups municipals el procediment i criteris 
a aplicar en les justificacions a presentar respecte de les aportacions de l’any 2021, el 
qual desenvolupava amb més detall els criteris de justificació acordats en el Ple en data 
1 de juny de 2021, i a tal efecte se’ls va lliurar als diferents grups municipals un 
document amb les instruccions a seguir, prèviament consensuat amb el Servei de 
Control Financer. 

 
5. Dins el primer trimestre de l’any 2022, tots els grups municipals de l’Ajuntament van 

presentar al Servei de Transparència i Bon Govern les justificacions de les dotacions 
econòmiques de l’exercici 2021. 

 
6. Excepcionalment i atesa la dissolució del Grup Municipal Podem el 2 de novembre de 

2021, tal i com consta  a l’acord de Ple de la mateixa data, aquest grup municipal ja 
havia presentat les seves justificacions el mateix 2 de novembre de 2021 sol·licitant 
“l’adequació del termini de justificació o subsanació que garanteixin la presentació de 
la totalitat dels justificants acreditatius”. En aquest sentit, atès que a nivell fiscal 
determinades justificacions no poden ser obtingudes amb anterioritat a la finalització de 
l’exercici, van ser presentades el dia 28 de març de 2022, acomplint el termini establert 
per l’Acord de Ple d’1 de juny de 2021. 

 
Per aquest mateix motiu, la quantitat que finalment va rebre el grup municipal Podem 
de l’Ajuntament de Sabadell va ser de 31.416,66€ en comptes dels 37.450,32€ 
inicialment aprovats al decret d’Alcaldia núm. 365/2021, de 25 de gener de 2021, import 
corresponent  a la part proporcional de l’1 de gener de 2021 i fins a la dissolució del 
grup el 2 de novembre de 2021. 

 
7. Els imports de les justificacions lliurades per cada grup municipal a 31 de març de 2022 

es reprodueixen al següent quadre: 
 

Grup municipal Aportació anual 
rebuda 

Import justificacions 
lliurades 

Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés 90.788,28 € 90.788,34 € 

Esquerra Republicana de Sabadell 73.008,96 € 76.563,77 € 

Crida per Sabadell 49.303,20 € 48.775,80 € 

Ciutadans Sabadell C's 49.303,20 € 49.990,86 € 

Junts per Sabadell 49.303,20 € 51.146,40 € 
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Podem Ajuntament de Sabadell 31.416,66 € 30.851,95 € 

 
8. Revisades les justificacions de les despeses corresponents a les aportacions de 

l’exercici 2021 presentades pels diferents grups municipals  per part del Servei de 
Transparència i Bon Govern de l’Ajuntament,  en data 25 d’abril de 2022 es va notificar 
fefaentment a tots i cadascun d’ells que disposaven d’un termini de deu dies hàbils per 
a esmenar les deficiències considerades com a rectificables. Tots els grups municipals 
van presentar les esmenes corresponents dins del termini establert. 
 

9. Un cop valorades pel Servei de Transparència i Bon Govern les esmenes presentades 
pels diferents grups municipals, dit servei va lliurar en data 13 de juny de 2022 el seu 
informe a la Intervenció General, juntament amb els expedients administratius 
corresponents a cada grup municipal. 

 
10. El 29 de juny de 2022, Intervenció General comunica al servei de Transparència i Bon 

Govern, en el seu informe IGAS/65/2022, les deficiències observades a la 
documentació presentada pels grups municipals, als efectes de que l’esmentat servei 
pogués realitzar les valoracions oportunes. A la vista de l’informe emès per la 
Intervenció General, el servei de Transparència un cop revisades les esmenes i en 
base al seu informe de data 13 de juny de 2022, considera procedent obrir un segon 
període d’esmenes per a que, en el seu cas, els diferents grups municipals poguessin 
presentar les al·legacions que consideressin oportunes. 
 

11. En data 12 de juliol de 2022, el servei de Transparència envia els oficis de requeriment 
als diferents grups municipals per a que presentin esmenes (mitjançant posada a 
disposició a la seu electrònica), oferint-los un termini de deu dies hàbils, adjuntant 
quadre en format Excel per a que els grups puguin introduir correctament les esmenes 
que considerin escaients, així com l’informe emès per la Intervenció General de 29 de 
juny de 2022 en la part que els hi afectava. Tots els grups municipals van presentar les 
esmenes corresponents dins del termini establert. 

 
12. Aquest expedient no està subjecte a cap règim de fiscalització prèvia. 

 
13. Vist l’informe tècnic jurídic emès pel servei de Transparència i Bon Govern, de data 7 

de setembre de 2022. 
 
Fonaments de Dret 
 
És d’aplicació la normativa següent: 
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a) Articles 1.2, 8 i 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació Pública i Bon Govern. 
 

b) Article 45.4.e del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la Transparència i el Dret d’Accés 
a la Informació Pública. 
 

c) Article 4 d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
d) Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
e) Apartat II de l’exposició de motius de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la 

Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
f) Articles 50 i 51 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. 
 
g) Articles 189 i 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
h) Acord del Ple de l’Ajuntament de Sabadell d’1 de juny de 2021, de modificació de l’acord 

del Ple de 20 de maig de 2019, relatiu a l’establiment de criteris per al control de la 
destinació, la justificació i la publicitat de les dotacions econòmiques assignades als 
grups municipals.  

 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions: 
 
Anàlisi dels expedients administratius: 
 
1. Les consideracions de les debilitats o deficiències apreciades seguidament pel Servei 

de Transparència i Bon Govern, després d’analitzar l’informe d’Intervenció de 29 de 
juny de 2022, i un cop revisada tota la documentació justificativa presentada per cada 
grup municipal durant el segon període de termini de presentació d’esmenes obert, 
s’han realitzat en base als diferents criteris de justificació aprovat per acord del Ple de 
l’Ajuntament de Sabadell d’1 de juny de 2021, de modificació de l’acord del Ple de 20 
de maig de 2019, relatiu a l’establiment de criteris per al control de la destinació, la 
justificació i la publicitat de les dotacions econòmiques assignades als grups 
municipals, així com a les instruccions sobre procediment i criteris d’aplicació a les 
justificacions corresponents a les aportacions del 2021, lliurades als diferents grups 
municipals a la Comissió Especial de Transparència i Bon Govern de data 22 de març 
de 2022, on es desenvolupaven detalladament els esmentats criteris. 
 

2. Les justificacions presentades pels diferents grups municipals en el segon període 
d’esmenes obert, un cop analitzades i valorades pel Servei de Transparència i Bon 
Govern,  té com a resultat el següent: 
 
Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés: 
 
Amb caràcter previ a les justificacions, es va sol·licitar també al grup municipal la 
presentació del quadre de classificació de les despeses, quadre degudament aportat 
correcte i en termini. 

 
Núm. de 
justificant Observacions 

47 El pla de pensions no correspon a una despesa del grup municipal. No es poden 
verificar les dades del contracte. 
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48 El pla de pensions no correspon a una despesa del grup municipal. No es poden 
verificar les dades del contracte. 

49 L'assegurança de vida no correspon a una despesa del grup municipal. No es poden 
verificar les dades del contracte. 

 
Grup Municipal Esquerra Republicana de Sabadell: 
 

Núm. de 
justificant Observacions 

2 El grup municipal renuncia a la justificació. 

3 El grup municipal renuncia a la justificació. 

4 El grup municipal renuncia a la justificació. 

5 El grup municipal renuncia a la justificació. 

7 El grup municipal renuncia a la justificació. 

8 El grup municipal renuncia a la justificació. 

9 El grup municipal renuncia a la justificació. 

18 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

23 El grup municipal renuncia a la justificació. 

33 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

34 El grup municipal renuncia a la justificació. 

42 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 
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44 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

52 El grup municipal renuncia a la justificació. 

56 El grup municipal renuncia a la justificació. 

68 Verificat l'import de la justificació, és 9,50€. Es considera favorable l'aprovació de la 
despesa per import de 9,50€. 

84 El grup municipal renuncia a la justificació. 

85 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord 3.a.b. de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

86 El grup municipal renuncia a la justificació. 

87 El grup municipal renuncia a la justificació. 

95 El grup municipal renuncia a la justificació. 

98 El grup municipal renuncia a la justificació. 

101 Les quanties de 15,00€ i 0,01€ no són susceptibles de justificació. Es considera favorable 
l'aprovació de la despesa per import de 60,00€. 

122 El grup municipal renuncia a la justificació. 

126 Aportat model 111, justificant de pagament i relació desglossada (justificant núm. 167). 

158 El grup municipal renuncia a la justificació. 

167 Documental fiscal acreditativa de la justificació núm. 126. 

190 Aportat model 111, justificant de pagament i relació desglossada (justificant núm. 207). 

207 Documental fiscal acreditativa de la justificació núm. 190. 
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Grup municipal Crida per Sabadell: 
 

Núm. de 
justificant Observacions 

6 El justificant de pagament reuneix els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

27 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

28 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

32 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

34 La factura aportada és de l'exercici 2020, pel que no reuneix els requisits de l'acord 3.a.a. 
de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

43 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

52 La factura reuneix els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

69 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

79 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

80 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

83 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

84 La factura no correspon a una despesa del grup municipal. 
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85 Falta la factura de la retenció 3ª de la relació. Es considera l'aprovació de la justificació 
per import de 174,76€. 

102 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

103 El grup municipal no aporta documentació per esmenar la deficiència. 

104 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

105 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

108 La factura, el justificant de pagament i la declaració responsable reuneixen els requisits de 
l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

121 El document acredita una quantia d'1,32€. Es considera favorable l'aprovació de la 
despesa per import d'1,32€.  

127 El justificant de pagament reuneix els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

128 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

129 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

130 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

131 La factura reuneix els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

135 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

138 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

 
Grup municipal Ciutadans Sabadell – C’s: 

 
Amb caràcter previ a les justificacions, es va sol·licitar també al grup municipal la 
presentació del quadre de classificació de les despeses, quadre degudament aportat 
correcte i en termini. 

 
Núm. de 
justificant Observacions 

3 El grup municipal renuncia a la justificació. 

11 El grup municipal renuncia a la justificació. 
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17 La declaració responsable reuneix els requisits dels acords 2 i 3.a.c. de l'acord plenari d'1 
de juny de 2021. 

19 El grup municipal renuncia a la justificació. 

28 El grup municipal renuncia a la justificació. 

29 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord 3.a.c. de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

36 El grup municipal renuncia a la justificació. 

50 El grup municipal renuncia a la justificació. 

52 El grup municipal renuncia a la justificació. 

63 El grup municipal renuncia a la justificació. 

71 Aportades les factures sol·licitades conforme a l'acord 3.a.b. de l'acord segon de l'acord 
plenari d'1 de juny de 2021. 

76 El grup municipal renuncia a la justificació. 

85 El grup municipal renuncia a la justificació. 

86 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord 3.a.b. de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

92 El grup municipal renuncia a la justificació. 

99 El grup municipal renuncia a la justificació. 

109 El grup municipal renuncia a la justificació. 
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121 El grup municipal renuncia a la justificació. 

 
Grup municipal Junts per Sabadell: 

 
Amb caràcter previ a les justificacions, es va sol·licitar també al grup municipal la 
presentació del quadre de classificació de les despeses, quadre degudament aportat 
correcte i en termini. 
 

Núm. de 
justificant Observacions 

8 El grup municipal renuncia a la justificació. 

18 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

19 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

20 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

21 El grup municipal renuncia a la justificació. 

23 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

29 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

32 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

36 La factura i la declaració responsable reuneixen els requisits dels acords 3.a i 3.a.b. de 
l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

44 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

45 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

48 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

53 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 
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54 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

57 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

59 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

60 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

69 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

72 El grup municipal renuncia a la justificació. 

78 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

79 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

84 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

92 El grup municipal renuncia a la justificació. 

105 El justificant de pagament reuneix els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

108 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

112 El grup municipal renuncia a la justificació. 
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113 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

117 El justificant de pagament reuneix els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

127 El grup municipal renuncia a la justificació. 

130 El grup municipal renuncia a la justificació. 

131 La factura i la declaració responsable reuneixen els requisits dels acords 3.a i 3.a.b. de 
l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

137 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

143 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

157 El grup municipal renuncia a la justificació. 

158 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

165 El grup municipal renuncia a la justificació. 

170 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

173 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

180 El justificant de pagament de l’IRPF retingut a la factura és posterior al 31 de gener de 
2022, no reunint els requisits de l'acord 3.a.a. de l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

181 El grup municipal renuncia a la justificació. 

182 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

183 El grup municipal renuncia a la justificació. 

186 El grup municipal renuncia a la justificació. 

187 El grup municipal renuncia a la justificació. 
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191 La factura i la declaració responsable reuneixen els requisits dels acords 3.a i 3.a.b. de 
l'acord plenari d'1 de juny de 2021. 

193 El grup municipal renuncia a la justificació. 

194 El grup municipal renuncia a la justificació. 

195 El grup municipal renuncia a la justificació. 

197 El grup municipal renuncia a la justificació. 

200 El grup municipal renuncia a la justificació. 

203 La declaració responsable reuneix els requisits de l'acord segon de l'acord plenari d'1 de 
juny de 2021. 

205 El grup municipal renuncia a la justificació. 

 
 
Grup municipal Podem Ajuntament de Sabadell: 
 
En el cas del grup municipal Podem Ajuntament de Sabadell, únicament mancava 
l’aportació del quadre de classificació de les despeses, quadre que de la mateixa 
manera que la resta de grups va ser degudament aportat correcte i en termini. 

  
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent 
 
 

ACORD 
  
 
Primer. Aprovar l’expedient de justificació de les despeses corresponents a les 
assignacions econòmiques dels grups municipals de l’exercici 2021, segons el següent 
detall: 
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Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 

NIF: V66514423 

Aportació anual rebuda Import justificació 
lliurada Import justificat Import no justificat 

90.788,28 € 90.788,34 € 90.492,10 € 296,18 € 

 
 
 
 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Sabadell 

NIF: V66577313 

Aportació anual rebuda Import justificació 
lliurada Import justificat Import no justificat 

73.008,96 € 76.563,77 € 75.906,71 € 0,00 € 

 
 

Grup Municipal Crida per Sabadell 

NIF: V66578246 

Aportació anual rebuda Import justificació 
lliurada Import justificat Import no justificat 

49.303,20 € 48.775,80 € 48.365,10 € 938,10 € 

 
 

Grup Municipal Ciutadans Sabadell - C's 

NIF: V66571688 

Aportació anual rebuda Import justificació 
lliurada Import justificat Import no justificat 

49.303,20 € 49.990,86 € 47.595,41 € 1.707,79 € 

 
 

Grup Municipal Junts per Sabadell 

NIF: V67474577 

Aportació anual rebuda Import justificació 
lliurada Import justificat Import no justificat 

49.303,20 € 51.146,40 € 35.031,96 € 14.271,24 € 
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Grup Municipal Podem Ajuntament de Sabadell 

NIF: V67471136 

Aportació anual rebuda Import justificació 
lliurada Import justificat Import no justificat 

31.416,66 € 30.851,95 € 30.851,95 € 564,71 € 

 
Import no justificat: Aquest import s’extreu de la diferència entre l’import justificat i 
l’aportació anual rebuda en l’exercici 2021; la quantitat resultant s’haurà de detreure per 
cadascun dels grups municipals en virtut de l’acord primer, apartat 6è, de l’acord plenari de 
data 1 de juny de 2021. 
 
Segon. Els grups municipals hauran de reintegrar la diferència entre l’aportació rebuda en 
l’exercici 2021 i l’import vàlidament justificat assenyalat a l’acord anterior en els terminis que 
s’indiquen en l’acord següent i, en tot cas, abans del termini de la dissolució dels grups 
municipals. 
 
Tercer. Notificar el present acord i requerir als grups municipals, per a que procedeixin  a 

l'abonament de la quantitat indicada en el termini indicat en l'article 62.2 de la Llei General 

Tributària des del present requeriment: 

a) Si aquesta notificació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a 

l'immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de 
la data de la seva recepció fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins a l'immediat hàbil següent. 
 
Quart. Publicar al Portal de Transparència, de conformitat amb l’apartat 7 de l’acord plenari 
de data 1 de juny de 2021, l’expedient complert de justificació de les despeses 
corresponents a les assignacions econòmiques atorgades als grups municipals l’any 2021. 
  
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
   
FIR$REG  FIR$SEGE_0 
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