²2K3C14382K3P290V0JAA@»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

2K3C 1438 2K3P 290V 0JAA
SEC/2022/32

DOCUMENT NÚM.

SEC16I00M3

DATA

02-03-2022

Àrea de Presidència i Drets Socials
Secretaria
01/03/2022 - Ple

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 01 de març de 2022 i segons dictamen de
Comissió Informativa de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació de 14 febrer
de 2022, ha adoptat el següent ACORD:
Aprovació de la justificació de la dotació econòmica assignada als grups municipals
corresponent a l'any 2020 (Exp.TBG/2021/190).
Antecedents de fet
1. El 28 de juny de 2019 el Ple de la corporació acorda assignar als grups polítics
municipals amb efectes d’1 de juliol de 2019 una dotació econòmica de caràcter
mensual integrada per un component fix, idèntic per a tots els grups, per un import anual
de 2.626,99 euros, i un altre, de variable en funció del nombre de membres de cadascun
d’ells, per un import de 493,87 euros.
2. L’acord plenari esmentat en l’apartat anterior determina que la justificació del destí
d’aquesta dotació s’havia de fer de conformitat amb els criteris aprovats pel Ple en la
sessió extraordinària de 20 de maig de 2019.
3. Per acord plenari de data 1 de juny de 2021 s’aprova la modificació de l’acord plenari
de 20 de maig de 2019, en relació amb els criteris per al control del destí, la justificació
i la publicitat de les dotacions econòmiques assignades als grups municipals de
l’Ajuntament de Sabadell.
4. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4034/2020, de 22 de juny, i Decret d’Alcaldia núm.
6127/2020, de 25 de setembre, es van aprovar les renúncies totals o parcials dels grups
polítics municipals relatives a les assignacions econòmiques del mes de maig i setembre
del 2020, respectivament, comportant que l’assignació total de l’exercici tingués la
següent distribució:
NIF

Grup Polític Municipal

V66514423

Grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya- Candidatura de Progrés
Grup municipal Esquerra Republicana de
Sabadell
Grup municipal Crida per Sabadell
Grup municipal Junts per Sabadell
Grup municipal de Ciutadans Sabadell C S
Grup municipal Podem Ajuntament de
Sabadell

V66577313
V66578246
V67474577
V66571688
V67471136

Import
assignació
anual
86.788,28 €
66.924,88 €
45.194,60 €
48.703,20 €
45.194,61 €
34.330,32 €
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5. En virtut de l’acord plenari aprovat en sessió de data 20 de maig de 2019, els grups
municipals havien de justificar durant el primer trimestre de ‘exercici pressupostari el
destí de les assignacions econòmiques rebudes per part de l’Ajuntament de Sabadell
en l’exercici anterior.
6. Els grups municipals presenten dins del termini atorgat a l’efecte la documentació
justificativa de les despeses de l’exercici 2020, a excepció del grup municipal de Junts
que ho presenta en data 8 d’abril de 2021.
7. El Servei de Transparència i Bon Govern el 17 de maig de 2021 trasllada els expedients
administratius corresponents a cada grup municipal a la Intervenció General amb la
documentació justificada amb la finalitat de revisar-la i confeccionar l’informe anual
pertinent.
8. El 30 de juliol de 2021 la Intervenció General comunica al Servei de Transparència i Bon
Govern que s’havien observat deficiències en la documentació presentada pels grups
municipals i que calia requerir a aquests per tal que presentessin les
esmenes oportunes.
9. El 9 de setembre s’envien els requeriments d’esmena a tots els grups municipals
mitjançant la posada a disposició a la seu electrònica de l’ofici de requeriment i de dos
documents en format PDF (les taules amb la informació necessària per conèixer i
introduir les esmenes, respectivament), i se’ls dona un termini de 10 dies hàbils per
presentar la documentació oportuna, a comptar del dia següent de la notificació a cada
grup respectivament.
10. El grup municipal de la Crida accedeix a la notificació del requeriment d’esmena fet
mitjançant la posada a disposició a la seu electrònica i accepta la notificació el mateix 9
de setembre de 2021, de manera que el termini de què disposa per presentar la
documentació oportuna acabava el 23 de setembre de 2021, però el 24 de setembre de
2021 presenta una instància (registre d’entrada núm. 164715) en què sol·licita
l’ampliació de dit termini fins al dia 1 d’octubre de 2021, i el Servei de Transparència i
Bon Govern accedeix a la seva petició el 28 de setembre (registre de sortida núm.
109630/2021).
11. La resta de grups municipals no accedeixen a la notificació efectuada, per la qual cosa,
el termini per presentar esmenes era fins a l’1 d’octubre de 2021.
12. Dins del termini atorgat els grups municipals han aportat la documentació per esmenar
les justificacions presentades durant el primer trimestre de 2021 corresponents a les
assignacions econòmiques atorgades durant l’exercici 2020.
13. El 15 d’octubre de 2021 la Intervenció General emet informe núm. IGAS/89/2021 de
valoració de les esmenes presentades, amb caràcter d’assessorament i no vinculant,
en virtut del pacte sisè de l’acord plenari de l’ajuntament de Sabadell de data 20 de maig
de 2019 relatiu a l’establiment dels criteris per al control de la dotació econòmica
assignada als grups polítics municipals.
14. El 26 d’octubre de 2021 se celebra reunió de la Comissió Especial de Transparència i
s’acorda per unanimitat dels grups municipals atorgar-los un termini de 3 dies hàbils per
presentar al·legacions i comunicar la manera de compensar els imports que alguns
grups hauran de retornar, i també se’ls trasllada posteriorment l’informe d’Intervenció
esmentat en l’apartat anterior respecte de la part que afecta cada grup.
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15. Els grups municipals presenten dins del termini atorgat les al·legacions corresponents i
, pel que fa a la qüestió sobre la manera com compensar els imports que han de retornar,
únicament el grup Ciutadans manifesta que es faci en les següents assignacions que
tècnicament sigui possible.
16. Ateses les diverses consultes dels diferents grups sobre els criteris per justificar factures
de l’any 2020 pagades en l’exercici 2021, així com altres qüestions, en data 10 de
novembre de 2021 se celebra reunió extraordinària de la Comissió Especial de
Transparència, en la qual s’acorda per unanimitat dels grups municipals aplicar els
criteris de justificació de les despeses adoptades per acord plenari de data 1 de juny de
2021, de conformitat amb el que disposa l’apartat tercer de la part resolutiva de dit acord,
i atorgar als grups municipals un nou termini de 3 dies hàbils comptadors de la recepció
de la notificació efectuada a l’efecte per presentar les esmenes corresponents.
17. Els grups municipals presenten les instàncies dins del termini atorgat a l’efecte.
18. En data 10 de desembre de 2021 , la Intervenció General emet informe IGAS/116/2021
de valoració de les esmenes presentades pels diferents grups municipals, amb caràcter
d’assessorament , les conclusions del qual són les següents:
De la totalitat de les actuacions realitzades per la Intervenció General s’informa del
següent:
Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
Aportació
anual rebuda
86.788,28 €

NIF: V66514423
Import justificació
Import justificat
lliurada
86.657,95 €
80.711,78 €

Import no
justificat
6.076,50 €

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Sabadell
Aportació
anual rebuda
66.924,88 €

NIF: V66577313
Import justificació
Import justificat
lliurada
83.238,40 €
82.559,09 €

Import no
justificat
0,00 €

Grup Municipal Crida per Sabadell
NIF: V66578246
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Aportació
anual rebuda
45.194,60 €

Import justificació
lliurada
41.922,71 €

Import justificat
38.891,63 €

Import no
justificat
6.302,97 €

Grup Municipal Junts per Sabadell
Aportació
anual rebuda
48.703,20 €

NIF: V67474577
Import justificació
Import justificat
lliurada
52.520,80 €
39.223,04 €

Import no
justificat
9.480,16 €

Grup Municipal de Ciutadans Sabadell C S
Aportació
anual rebuda
45.194,61 €

NIF: V66571688
Import justificació
Import justificat
lliurada
45.271,75 €
35.639,82 €

Import no
justificat
9.554,79 €

Grup Municipal Podem Ajuntament de Sabadell
Aportació
anual rebuda
34.330,32 €

NIF: V67471136
Import justificació
Import justificat
lliurada
51.898,18 €
44.338,27 €

Import no
justificat
0,00 €

Import no justificat: Aquest import s’extreu de la diferència entre l’import justificat i
l’aportació anual rebuda en l’exercici 2020 i que resultarà la quantitat a detraure per
cadascú dels grups municipals d’acord amb l’acord primer, apartat 6è de l’acord
plenari de data 1 de juny de de 2021 (en aquest sentit, l’acord setè de l’acord plenari
de data 20 de maig de 2019).
19. Aquest expedient no està subjecte al règim de fiscalització prèvia en tractar-se de
despeses de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una vegada que s’ha
fiscalitzat la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del que deriven
o les seves modificacions. No obstant, sí que haurà de donar-se el tràmit de presa de
raó en comptabilitat posteriorment a l’adopció de l’acord.
20. Vist l’informe de la cap de Transparència i Bon Govern, de data 15-12-2021.
Fonaments de dret
a)

Els articles 15 i 65.1.g de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern (LT)

b) L’article 45.4 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés
a la informació pública (RLT)
c) L’acord del Ple de l’Ajuntament de Sabadell de 20 de maig de 2019, relatiu al control de
la destinació, la justificació i la publicitat de les dotacions econòmiques assignades als
grups municipals de l’Ajuntament de Sabadell
d) L’article 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), en relació amb l’article 14.4 de la Llei orgànica 8/2007, de finançament
dels partits polítics (LOFPP)
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D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions:
1. D’acord amb l’apartat segon de l’acord de 20 de maig de 2019 els grups municipals han
de justificar durant el primer trimestre de cada exercici pressupostari el destí de les
assignacions econòmiques rebudes en l’exercici anterior.
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 esmentada.
L’apartat sisè de l’acord estableix que la Intervenció General municipal ha de realitzar
el control de la documentació justificativa presentada pels grups municipals, per això el
Servei de Transparència i Bon Govern ha de remetre cadascun dels expedients
administratius a la Intervenció General perquè aquesta emeti un informe anual, que
formarà part del Compte general de l’Ajuntament.
2. L’apartat vuitè de l’acord de 20 de maig de 2019 també estableix que durant el segon
trimestre de cada exercici, l’Ajuntament de Sabadell ha de publicar en el Portal de
transparència l’informe anual de control de la Intervenció General sobre la justificació
de les despeses dels grups municipals.
3. L’article 45.4 del RLT 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, que contingui les dades següents:
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.
4. L’apartat setè de l’acord de 20 de maig de 2019 estableix que en el cas que l’import de
la despesa justificada no coincideixi amb el total de la transferència efectuada al grup
municipal, aquesta diferència es detraurà de l’aportació corresponent de l’any següent.
Les quantitats no justificades existents al final de cada mandat, una vegada efectuada
la liquidació i l’aprovació del compte corresponent, s’han de reintegrar a la Tresoreria
de l’Ajuntament, durant el primer trimestre de l’any en el qual es constitueixi la nova
corporació.
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5. L’apartat vuitè de l’acord esmentat estableix que durant el segon trimestre de cada
exercici, l’Ajuntament de Sabadell ha de publicar al Portal de transparència municipal la
informació següent:
a) La relació de les despeses anuals presentada pels grups municipals, ordenades
per conceptes.
b) L’informe anual de control de la Intervenció General sobre la justificació de les
despeses dels grups municipals.
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 atorgades als diferents grups municipals en l’exercici 2020, ,de
conformitat amb l’ informe emès per la Intervenció General IGAS/116/2021, el qual s’adjunta
al present acord a tots els efectes legals , amb el següent detall :
De la totalitat de les actuacions realitzades per la Intervenció General s’informa del següent:
Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
Aportació
anual rebuda
86.788,28 €

NIF: V66514423
Import justificació
Import justificat
lliurada
86.657,95 €
80.711,78 €

Import no
justificat
6.076,50 €

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Sabadell
Aportació
anual rebuda
66.924,88 €

NIF: V66577313
Import justificació
Import justificat
lliurada
83.238,40 €
82.559,09 €

Import no
justificat
0,00 €

Grup Municipal Crida per Sabadell
Aportació
anual rebuda
45.194,60 €

NIF: V66578246
Import justificació
Import justificat
lliurada
41.922,71 €
38.891,63 €

Import no
justificat
6.302,97 €

Grup Municipal Junts per Sabadell
Aportació
anual rebuda
48.703,20 €

NIF: V67474577
Import justificació
Import justificat
lliurada
52.520,80 €
39.223,04 €

Import no
justificat
9.480,16 €

Grup Municipal de Ciutadans Sabadell C S
Aportació
anual rebuda
45.194,61 €

NIF: V66571688
Import justificació
Import justificat
lliurada
45.271,75 €
35.639,82 €

Import no
justificat
9.554,79 €
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Grup Municipal Podem Ajuntament de Sabadell
Aportació
anual rebuda
34.330,32 €

NIF: V67471136
Import justificació
Import justificat
lliurada
51.898,18 €
44.338,27 €

Import no
justificat
0,00 €

Import no justificat: Aquest import s’extreu de la diferència entre l’import justificat i
l’aportació anual rebuda en l’exercici 2020 i que resultarà la quantitat a detraure per cadascú
dels grups municipals d’acord amb l’acord primer, apartat 6è de l’acord plenari de data 1 de
juny de de 2021 (en aquest sentit, l’acord setè de l’acord plenari de data 20 de maig de
2019).
Segon. Els grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya, Crida per Sabadell,
Junts per Sabadell, Ciutadans Sabadell hauran de reintegrar la diferència entre l’aportació
rebuda en l’exercici 2020 i l’import vàlidament justificat, assenyalat en l’apartat anterior,
en parts iguals durant 12 mesos a càrrec de l’aportació del 2022.
Tercer. Publicar en el Portal de transparència, de conformitat amb l’apartat 7 de l’acord
plenari de data 1 de juny de 2021, l’expedient complet de justificació de les despeses
corresponents a les assignacions econòmiques atorgades als grups municipals l’any 2020,
Quart. Notificar el present acord als portaveus dels diferents grups municipals.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG

Marta Farrés Falgueras
ALCALDESSA
02-03-2022 13:22:53

FIR$SEGE_0
Cabezuelo Valencia, David
SECRETARI GENERAL
07/03/2022 10:39
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