La Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de gener de 2019, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Atès que el dia 1 de Juliol de 2015 el Ple va assignar als grups municipals una dotació econòmica
mensual, amb una part fixa i una part variable segons el nombre de regidors.
Atès que per l’any 2017 al grup municipal CIUTADANS li van correspondre d’inici la quantitat de
3.325,00 € mensuals en concepte d’aportacions.
Atès que el dia 10 de maig de 2017 aquest grup va passar a tenir 2 regidors menys, i per tant, va
passar a cobrar mensualment 2.375,00 €.
Atès que durant el mateix any 2017, en les aportacions d’octubre, novembre i desembre,
l’Ajuntament va pagar al grup municipal CIUTADANS, per error, l’import inicial de 3.325,00 €.
Atès que, en conseqüència, aquest grup municipal va rebre 950,00 € de més durant aquests
mesos, sumant l’excés d’aportació un total de 2.850,00 €.
Atès que durant els mesos de febrer i març de 2018, l’Ajuntament va intentar regularitzar la
situació i va descomptar dels pagaments un import total de 3.800,00 €, havent descomptat de
més un import de 950 €, restant pendent de realitzar la devolució d’ingressos indeguts per aquest
import.
Atès que el dia 20 de desembre de 2018, Ple (Exp. 122/2018/INTERVEN-E ) va aprovar la
justificació definitiva de les aportacions al grup municipal Ciutadans amb el següent detall:
Segon semestre 2015
Total aportació rebuda segon semestre 2015.
Total import compte justificatiu aportat
Total import reintegrat
Total import compte justificatiu que s’aprova
Import no justificat

21.945,00 €
0,00 €
21.945,00 €
21.945,00 €
0,00 €

Exercici 2016
Total aportació rebuda 2016
Total import compte justificatiu aportat
Total import compte justificatiu que s’aprova
Import reintegrat
Excés de justificació (a compensar de forma excepcional segons el
que es va aprovar en la Junta de Portaveus de 25.07.18)

39.900,00 €
5.336,89 €
5.336,89 €
34.753,76 €
190.65 €

Exercici 2017
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Total aportació rebuda 2017.
Total import compte justificatiu aportat
Total import compte justificatiu que s’aprova
Import no justificat
Import reintegrat
Import pendent justificar

34.569,69 €
2.579,19 €
2.579,19 €
31.990,50 €
14.224,85 €
17.575,00 €

Atès que resten pendents de pagament les aportacions municipals corresponents als mesos de
maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2018, que van ser aprovades per JGL
en els acords núm. de resolució 591, 658, 1010, 1009, 1008, 1075, 1219, i que sumen un total de
16.625 €
Atès que resta pendent tramitar l’aportació municipal del grup CIUTADANS del més desembre
2018 per import de 2.375 € i que es necessària la seva tramitació i aprovació segons les bases
d’execució del pressupost per l’any 2018.
Atès que l’import pendent de reintegrar per part del grup municipal CIUTADANS a favor de
l’Ajuntament ascendeix a 17.575 €, i que l’import que l’Ajuntament té pendent de pagar a aquest
grup municipal en concepte de devolució d’ingressos indeguts i d’aportacions municipals dels
mesos de maig a novembre, sumen la mateixa quantitat d’euros.
Atès que el 5 de desembre de 2018, el representant d’aquest grup municipal va sol·licitar,
mitjançant instància lliurada al registre d’entrada (2018037319), una compensació amb els
imports retinguts per part de l’Ajuntament de les aportacions al grup municipal del 2018 per
aquesta mateixa quantitat.
Atès que aquest expedient es tramita sense perjudici de la necessitat d’incoar expedient de
reclamació d’interessos de demora i de la necessitat de que el grup municipal CIUTADANS hagi
de justificar l’any 2019 les aportacions municipals realitzades al seu favor en concepte
d’aportacions municipals de l’any 2018 per un import total de 28.500 €.
Vist l’informe de la Interventora municipal de data 18 de gener de 2019.
Vista la proposta d’Alcaldia i de l’Interventora General de data 18 de gener de 2018.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13
de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar el dret reconegut en concepte de reintegrament de les aportacions municipals no
justificades del grup municipal de CIUTADANS per import de 17.575 € a aplicar al concepte
d’ingressos 9320A 2U024 38900 “Reintegrament operacions corrents” del pressupost 2018.
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Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per l’import retingut en excés en els pagament
de les aportacions dels mesos febrer i març de 2018 per un total de 950,00€ en càrrec al
concepte d’ingressos 9320A 2U024 38900 “Reintegrament operacions corrents” del pressupost
2018.
Tercer.- Aprovar la compensació del deute pendent del grup municipal CIUTADANS (V66573833)
per import de 17.575 €, amb les obligacions reconegudes al seu favor pel mateix import,
corresponent al següent detall:
INGRÉS INDEGUT

950 €

MAIG

2.375 €

JUNY

2.375 €

JULIOL

2.375 €

AGOST

2.375 €

SETEMBRE

2.375 €

OCTUBRE

2.375 €

NOVEMBRE

2.375 €
17.575 €

Quart – Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació per un import de 2.375 €
(ADO 920180011331) en concepte d’aportació municipal al grup CIUTADANS corresponent al
mes de desembre de 2018.
Cinquè. – Notificar aquest acord als principals interessats així com a la Intervenció i Tresoreria
municipal.
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