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Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/4310/2019
Codi document: ASC13I1N5
Assumpte: Donar compte de la justificació de les assignacions als grups polítics municipals
corresponent al saldo pendent de justificar de l'any 2017, 2018 i 2019

El Ple municipal, en la sessió de 29 de juliol de 2019, queda assabentat de l’informe
d’Intervenció que literalment es transcriu a continuació:
ANTECEDENTS
El Ple d’aquesta corporació, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2017, va aprovar les
instruccions d’Intervenció sobre la naturalesa de les despeses a les que es pot aplicar
l’assignació que es realitza als diferents grups polítics municipals, i la corresponent
justificació.
En l’acord esmentat s’estableixen les prohibicions i les limitacions del destí d’aquestes
assignacions així com també es preveu que el resultat d’aquest control es plasmarà en el
corresponent informe del que se’n donarà compte al Ple i es publicarà al Portal de
Transparència.
FONAMENTS JURÍDICS
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local. (art. 73)
 Llei 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics. (art. 2)
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual, en aquest cas,
s’aplicarà supletòriament a la Llei 8/2007, de conformitat amb la disposició final
segona d’aquesta Llei.
 Bases d’execució del pressupost
INFORMO
Primer. Atenent l’acord plenari esmentat, de data 1 de febrer de 2017, els diferents grups
municipals han presentat la documentació pendent de justificar dels anys 2017, 2018 i 2019
(fins al 31.05.2019) amb el següent resultat:
GRUP POLÍTIC
CiU
ERC-SOM VIC
CAPGIREM VIC
P. VIGATANA
VIC PER TOTS

IMPORT TOTAL A JUSTIFICAR
22.158,21 €
13.495,42 €
11.623,67 €
5.848,75 €
8.592,15 €
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IMPORT JUSTIFICAT Conforme
21.855,84 €
13.846,31 €
9.321,02 €
5.880,00 €
10.363,83 €
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Segon. S’han justificat correctament totes les assignacions, de conformitat amb la finalitat
de l’assignació i l’acord plenari esmentat.
Tercer. Tal i com preveu l’acord de Ple abans esmentat, de data 1 de febrer de 2017, els
romanents existents a final de cada exercici s’incorporaran a l’exercici següent com a saldo
inicial; i els romanents existents a final de cada mandat, una vegada efectuada la liquidació i
aprovat el corresponent compte final, constituiran el romanent de la dotació de l’inici del
mandat següent, excepte en el cas de desaparició del grup polític municipal. En aquest
supòsit, s’haurà de reintegrar el saldo a la Tresoreria.
Després de la justificació presentada pels diferents grups polítics municipals, detallem tot
seguit el SALDO PENDENT DE JUSTIFICAR restant:
GRUP POLÍTIC
CiU
ERC-SOM VIC
CAPGIREM VIC
P. VIGATANA
VIC PER TOTS

SALDO PENDENT (a 31.05.2019)
302,37 € - Retornat a la Tresoreria municipal
0 €
2.302,65 €
0 €
0 €

Quart. Que donat que el Grup Municipal CiU no continua en el proper mandat sota aquesta
nomenclatura, la quantitat de 302,37 € ha estat retornada a la Tresoreria municipal en data
11.07.19. Així doncs, una cop efectuada la liquidació corresponent, el saldo pendent a
31.05.2019 és de 0 €. En el supòsit del Grup Municipal Capgirem Vic, el saldo que s’incorpora
al nou mandat és de 2.302,65 €.
Cinquè. De conformitat amb l’acord plenari esmentat es publicarà aquest informe al Portal
de Transparència.
EL PLE EN QUEDA ASSABENTAT

De la qual cosa en dono fe.
F_CONVFIRMA_SEC
Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
31-07-2019 14:51
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