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Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals  
Serveis Jurídics i Patrimoni  
pl.Porxada 6, 4a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426614  Fax: 938426601    

Acord de Ple aprovat en data 23/02/2021

Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament (289)
 
Assumpte: Disminuir les dotacions econòmiques assignades als grups municipals per al 
2021

Número Expedient: 3/2021/289

Fets:

A l'Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de juliol de 2019, es va 
donar compte dels grups municipals i dels seus portaveus titulars i suplents. A la mateixa 
sessió plenària es va acordar l’assignació de dotacions econòmiques per a aquests grups 
municipals.

Les quanties aprovades per cada grup municipal varen ser les següents:

Grup municipal Import mensual Import anual
PSC-CP 11.400 € 136.800 €
ERC-AG-AM   4.400 €   52.800 €
JxG   4.400 €   52.800 €
Cs     3.000 €   36.000 €
PRIMÀRIES   2.300 €   27.600 €

Total 306.000 €

Arrel de la crisi sanitària derivada de la Covid-19, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
Granollers va considerar disminuir en 10% les aportacions que perceben els Grups 
Municipals durant 2021, per dedicar-los a pal·liar les conseqüències socials de l’emergència 
sanitària, amb actuacions consensuades a la Junta de Portaveus i concretades mitjançant 
una modificació de crèdit pressupostari. 

Fonaments de dret:

I. L'apartat segon de l'art. 73.3 de Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, modificat parcialment per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local, el qual preveu literalment que: "El Pleno de la corporación, 
con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una 
dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los 
grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de 
los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones 
de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que 
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonal".
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II. El mateix article 73.3 abans citat, en relació amb la obligatorietat que tenen els grups 
polítics de portar una comptabilitat específica de la dotació econòmica que s'acordi, 
comptabilitat que haurà d'estar a disposició del Ple de la corporació sempre que aquest la 
demani.

III.- L'article 35.3 del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a l'assignació de les dotacions 
econòmiques per als grups municipals.

Es proposa al Ple de la corporació:

Primer.- Aprovar la reducció de les dotacions econòmiques als Grups Municipals que 
integren la Corporació per a l’exercici 2021, en un 10% respecte als imports aprovats a 
l’acord del ple de la corporació de 9 de juliol de 2019. 

Segon.- Establir que les dotacions per a l’any 2021, amb la reducció esmentada del 10% per 
a cadascun dels grups municipals és la següent:

Grup municipal Import anual

PSC-CP 123.120 €  
ERC-AG-AM   47.520 € 
JxG   47.520 €
Cs   32.400 € 
PRIMÀRIES   24.840 €

Total gener – desembre 2021 275.400 €

Tercer.- Notificar aquesta resolució a tots els grups municipals, significant-los-hi que en el 
supòsit que es produeixi algun canvi en el grup municipal, s'haurà de comunicar a la 
Secretaria general d'aquest Ajuntament, per tal de formalitzar la corresponent modificació en 
el cartipàs municipal, si s'escau.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la Intervenció de fons d'aquest Ajuntament.

Cinquè.- Publicar aquest acord al butlletí Oficial de la província de Barcelona, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens 
locals.

Sisè.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, 
a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen 
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i bon govern i la 
Llei 19/5014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.
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Granollers, 24/02/2021

El Secretari General,
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