Àrea de Presidència
Secretaria General

DICTAMEN
Aprovació de la dotació econòmica als grups polítics
(Exp. 2019/13333)
Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels
diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han
lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es
va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en
l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui,
prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta,
va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a
tal, li pertoquen.
Vist que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, estableix que el Ple
de la corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups
polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic
per a tots els grups i un altre de variable, en funció del nombre dels membres de
cadascun d’ells, dins dels límits que, si escau, estableixin amb caràcter general les
lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Atès que aquest mateix article 73 estableix que les dotacions econòmiques a percebre
pels grups polítics no poden destinar-se al pagament de les retribucions de personal
de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que poden
constituir actius fixos de caràcter patrimonial i que hauran de portar una comptabilitat
específica de la dotació, la qual posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho
demani.
Vist que el Ple de la corporació, en aquesta mateixa sessió ha acordat la constitució de
7 grups polítics i vista la necessitat d’atorgar-los assignacions econòmiques, per tal de
facilitar i fer possible la seva actuació corporativa.
Vista la providència de la Presidència en què insta la Secretaria General a realitzar els
actes administratius necessaris per a l’aprovació de les dotacions econòmiques als
grups polítics que constitueixen aquesta corporació.
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Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACORDAR que tots els grups polítics de la Diputació de Barcelona percebin
una dotació econòmica amb càrrec als pressupostos anuals d’aquesta corporació en la
forma establerta en els acords següents.
Segon. ACORDAR que l’assignació econòmica a la qual fa referència l’apartat anterior
inclogui dos components: un fix, igual per a tots els grups polítics, amb la quantitat
mensual de 3.555,31 euros; i un altre variable, per la quantitat de 666,70 euros, en
funció del nombre de membres de cadascun dels grups.
Tercer. ACORDAR, en conseqüència, que les quantitats a percebre pels grups polítics
d’aquesta corporació, seran les que es determinen a continuació:
1. “Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP),
170.670,12 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72 euros com a
component fix i 128.006,40 euros en funció del nombre dels seus membres
(16).
2.

"Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal" (ERC-AM),
170.670,12 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72 euros com a
component fix i 128.006,40 euros en funció del nombre dels seus membres
(16).

3.

“Junts per Catalunya” (JUNTS), 98.666,52 euros bruts anuals, corresponent
42.663,72 euros com a component fix i 56.002,80 euros en funció del nombre
dels seus membres (7).

4. “En Comú Guanyem” (ECG), 82.665,72 euros bruts anuals, corresponent
42.663,72 euros com a component fix i 40.002,00 euros en funció del nombre
dels seus membres (5).
5. "Ciutadans - Partido de la Ciudadanía" (Cs), 74.665,32 euros bruts anuals,
corresponent 42.663,72 euros com a component fix i 32.001,60 euros en
funció del nombre dels seus membres (4).
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6.

“Partit Popular” (PP), 58.664,52 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72
euros com a component fix i 16.000,80 euros en funció del nombre dels seus
membres (2).

7. "Tot per Terrassa" (TxT), 50.664,12 euros bruts anuals, corresponent
42.663,72 euros com a component fix i 8.000,40 euros en funció del nombre
dels seus membres (1).
Quart. ACORDAR que els grups polítics han de portar una comptabilitat específica
de les dotacions econòmiques a què fan referència els apartats anteriors, la qual
posaran a disposició del Ple de la corporació sempre que aquest ho demani, en la
forma i amb els efectes fixats en les bases d’execució dels pressupostos de la
Diputació de Barcelona.
Cinquè. ACORDAR que, en el cas dels membres electes no adscrits, els seus drets
econòmics i polítics no podran ser superiors als que els haurien correspost en el cas
de romandre en el grup de procedència i, a aquests efectes, no tindran dret a la
quantitat fixa a què s’ha fet referència anteriorment.
Sisè. ACORDAR que el que disposa l’apartat anterior no serà d’aplicació en els
casos de candidatures presentades com a coalició electoral, quan algun dels partits
polítics que l’integren decideixi abandonar-la.
Setè. Aquests acords ENTRARAN EN VIGOR el dia de la seva aprovació pel Ple i
sense perjudici que el Ple, en qualsevol moment i d’acord amb les previsions
pressupostàries, pugui modificar les quanties econòmiques assignades als grups
polítics anteriorment assenyalades.
Vuitè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a
la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.
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