Secretaría general

11-9.- FIXACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS D’ACORD AMB L’Art. 73.3
DE LA LLEI DE BASES 7/85
Donada compte de la proposta formulada per Alcaldia que és del següent tenor literal:
“A la vista de l’article 73.3 de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
aquesta Alcaldia, oïdes els Portaveus dels Grups Municipals amb representació en l’Ajuntament, sotmet a
la consideració del Ple la proposta següent:
PRIMER. Aprovar com a assignació als Grups Polítics representats en l’Ajuntament per a despeses
de funcionament intern dels mateixos, la quantitat anual de 4.000 € per a cada grup com a component fix, i
com component variable 1 euro més per Regidor i mes.
SEGON. Els efectes econòmics i jurídics dels anteriors acords s’assenyalen a l’11 de juny de 2011,
data d’inici del present mandat.
TERCER. Les assignacions abans previstes s’actualitzaran de manera anual aplicant les variacions
que es deriven de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de manera idèntica que per al personal
municipal.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el present acord de conformitat amb allò que
s’ha preceptuat en l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.
CINQUÉ. Que per la Intervenció Municipal s’habilite la fórmula pressupostària que corresponga
per a fer front a la despesa que el present acord supose.”
Obert debat fa ús de la paraula el Sr. Forment manifestant que es preveu una reducció del 50%
respecte de la legislatura anterior i es preveu una reducció notable de l’assignació variable amb una
quantitat simbòlica. Aquestes són quantitats per a cobrir despeses dels grups, i això ho tenim tots. Es
preveu una reducció d’uns 100.000 euros.
A continuació el Sr. Pons anuncia el vot a favor. En data de hui no està aprovada la liquidació del
pressupost de 2010, amb la qual cosa s’està incomplint la Llei, ja que hauria d’estar aprovat al març.
El Sr. Oñate indica que igual que els anteriors acords han suposat unes reduccions de les
previsions, i replica les manifestacions del Sr. Pons de punts anteriors de l’ordre del dia
L’Alcaldessa manifesta que en el 2010 va haver pressuposat i la liquidació està aprovada amb
data 9 de juny i es donarà compte en el pròxim Ple.
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Finalitzat el debat la Corporació per unanimitat de tots els Regidors adopta els acords següents:
PRIMER. Aprovar com a assignació als Grups Polítics representats en l’Ajuntament per a despeses
de funcionament intern dels mateixos, la quantitat anual de 4.000 € per a cada grup com a component fix, i
com component variable 1 euro més per Regidor i mes.
SEGON. Els efectes econòmics i jurídics dels anteriors acords s’assenyalen a l’11 de juny de 2011,
data d’inici del present mandat.
TERCER. Les assignacions abans previstes s’actualitzaran de manera anual aplicant les variacions
que es deriven de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de manera idèntica que per al personal
municipal.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el present acord de conformitat amb allò que
s’ha preceptuat en l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.
CINQUÉ. Que per la Intervenció Municipal s’habilite la fórmula pressupostària que corresponga
per a fer front a la despesa que el present acord supose.

