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PUBLICACIÓ
L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 15/02/2022 (EXP.E: 2022_451) l’Acord de la Junta de
Govern Local número 1503J22, pel qual s’aproven les BASES REGULADORES DE
SUBVENCIONS ADREÇADES A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (CODI:L31/2022/A) PER A
L’ANY 2022 amb el contingut següent:

EXP. E:2022_451: CONDICIONS REGULADORES DE LES SUBVENCIONS
ADREÇADES A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (CODI:L31/2022/A) EN CONCEPTE
D’APORTACIONS (SUBVENCIONS) ECONÒMIQUES PER L’ANY 2022 DESTINADES
AL SEU FUNCIONAMENT.
(...) ES RESOL
Primer.- Iniciar el procediment d’atorgament de subvenció referenciat i acordar la seva
convocatòria amb codi/núm. L31/2022/A; tot això, de conformitat amb les condicions i
dades que s’especifiquen al quadre de l’expositiu primer d’aquesta resolució.
Segon.- Aprovar les condicions i requisits que regulen la convocatòria aprovada i
procediment de concessió, les quals s’insereixen a continuació:
I) BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓ. Constitueixen les Bases reguladores
generals i específiques d’aquesta convocatòria, en tot allò que sigui aplicable, el contingut
dels articles 47è a 57è de les Bases d’Execució del Pressupost 2022.
II) CONDICIONS GENERALS DE LA SUBVENCIÓ. De conformitat amb l’art. 55 de les
Bases Reguladores Específiques a la present convocatòria, seran d’aplicació les següents
condicions generals:
1.- Objecte.
1.1.- Les aportacions econòmiques prefixades per garantir el funcionament dels grups polítics
municipals a l’exercici 2022.
1.2.- La quantia màxima anual a percebre el citat exercici pel conjunt dels quatre grups polítics
municipals de conformitat amb l’acord del Ple núm. 0301P21 que es transcriu com annex -1-, serà
de 9.120,00 €.
2022/25.912.48000

V-66754227

Grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

2.880,00

2022/25.912.48000

V-66514423

Grup polític de Sumem pel Papiol (SUMEM)

2.880,00

2022/25.912.48000

G-65678286

Grup polític de fem el Papiol - Junts per Catalunya (FEM)

1.920,00

2022/25.912.48000

V-67483982

Grup polític de la Cup (CUP)

1.440,00

2.- Àmbit d’aplicació.
2.0.- Es correspon amb les aportacions econòmiques previstes pel concepte i exercici indicat, per
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ser concedides a favor dels grups municipals d’ERC, de SUMEM, de FEM i de la CUP formalment
constituïts en el mandat 2019/2023 a l’àmbit de l’Ajuntament del Papiol.
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3.- Sol·licitud per part dels Grups polítics.
3.1.- Els portaveus dels grups polítics municipals eventualment beneficiaris podran sol·licitar acollirse a la present subvenció abans del dia 31 de març de 2022, a tal efecte hauran de presentar en
temps i forma, la sol·licitud formal acompanyada de la documentació que s’indica al punt següent..
3.2.- A la sol·licitud s’acompanyarà un document d’acceptació tant de l’import de subvenció (DAS),
com de les condicions que regeixen la subvenció/aportació econòmica pel funcionament del grup
polític; aquest document estarà signat per la totalitat dels integrants del grup polític.
3.3.- Igualment podran els portaveus dels grups polítics municipals renunciar expressament a la
subvenció contemplada en aquestes condicions.
3.4.- En cas de manca de presentació de la sol·licitud (dins el termini indicat al punt 3.1) per part del
portaveu del grup municipal amb dret a formular-la, comportarà l’efecte de renuncia tàcita de ple
dret a la subvenció.
3.5 En cas de renúncia a la subvenció l’Ajuntament podrà disposar d’aquestes dotacions
econòmiques per destinar-les a d’altres finalitats; tot això però, mitjançant la prèvia modificació de
crèdits del pressupost vigent.
4.- Destinació de la subvenció als grups municipals.
4.1.- Són obligacions del grups polítics perceptors de la subvenció i solidàriament, també de totes
les persones que en formen part d’aquests, l’aplicació dels fons públics percebuts de l’Ajuntament
a les despeses de funcionament del grup polític; tot això, en els termes establerts a la normativa de
règim local i preceptes concordants.
4.2.- A l’espera de disposar d’una regulació aprovada pel Ple municipal en matèria de justificació de
la despesa, és d’aplicació en els seus propis termes, l’acord de la Junta de Govern Local núm.
0318J19 que transcriu com annex -2-.
4.3.- La despesa elegible des de la perspectiva temporal serà la realitzada entre l’1 de gener de
2022 i el 31 de desembre de 2022.
4.4.- En cas serà possible l’ampliació temporal la despesa elegible.
5.- Criteris de càlcul i/o atorgament.
5.1.- Les quanties màximes a liquidar i/o a percebre durant l’exercici per cadascú dels grups
municipals en aplicació de l’acord del Ple núm. 0608P19 (annex -1-) seran les següents:
ERC
2.880,00 €
SUMEN
2.880,00 €
FEM
1.920,00 €
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S’ha aplicat 40 € mensuals per cada regidor/a electe (4) i 80 € mensuals per grup
municipal. Període de gener a desembre de l’exercici 2022.
S’ha aplicat 40 € mensuals per cada regidor/a electe (4) i 80 € mensuals per grup
municipal. Període de gener a desembre de l’exercici 2022.
S’ha aplicat 40 € mensuals per cada regidor/a electe (2) i 80 € mensuals per grup
municipal. Període de gener a desembre de l’exercici 2022.
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CUP
1.440,00 €
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S’ha aplicat 40 € mensuals per cada regidor/a electe (1) i 80 € mensuals per grup
municipal. Període de gener a desembre de l’exercici 2022.

5.2.- Si haguessin canvis al llarg de 2022 en la composició dels grups que afectin al nombre dels
seus membres, s’hauran d’ajustar i/o regularitzar el càlculs anteriors.
6.-. Acceptació de la subvenció.
6.1.- Els/ les beneficiaris/es, una vegada se’ls hagi notificat la present convocatòria, hauran de
presentar juntament amb la instancia, el document DAS al qual es fa referencia a la condició 3.2.
6.2.- Sense perjudici de l’acceptació expressa, la fermesa de la resolució administrativa de
concessió de la subvenció tindrà també tàcitament efectes d’acceptació.
7. Justificació i control de la despesa subvencionada.
7.1.- La justificació es verificarà en el marc de l’article 73.3 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL); així el citat article estableix 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 tendrá que 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, si procede, se establezcan a todos los efectos 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
patrimonial. (…) Los grupos políticos tendrán que traer con una contabilidad específica de la
dotación al hecho que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición
del Pleno de la Corporación, siempre que este lo pida. (…) ”.
7.2.- Igualment d’acord amb l’article citat (73.3 de la LRBRL) el Ple municipal pot establir obligacions
complementàries i/o controls de caràcter financer en el desenvolupament d’aquest precepte.
7.3.- El suport material i comptable de la despesa d’aquestes aportacions econòmiques al
funcionament dels grups polítics municipals, el constituirà la mateixa còpia del document de
notificació individualitzada de la concessió de la subvenció, la qual tindrà efectes de suport en la
fase comptable (O) de reconeixement o liquidació de la despesa amb el caràcter de DIJAF o
document intern justificatiu assimilat a factura; tot això però, sense perjudici de les obligacions de
donar compliment als apartats 4.1, 4.2, 7.1 i 7.2.
8.- Forma de pagament i perceptor.
8.0.- El pagament de l’import de la subvenció que es concedeixi es realitzarà per transferència
bancaria al compte corrent designat pel grup polític municipal.
9.- Documents annexos.
9.0.- S’insereixen a continuació en la part que interessa a la present regulació, als annexos 1 i 2 als
quals es fa referència als anteriors apartats.
ANNEX - 1 - Acord del Ple núm. 0608P19 data 11/07/2019, on es regulen les aportacions econòmiques
als grups polítics municipals.
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“ EXP.E: 2019_1779: MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ, ELEMENTS, RÈGIM JURÍCIC I/O ECONÒMIC
DE/LS GRUP/S POLÍTIC/S MUNICIPAL/S DEL MANDAT 2019-2023.
Vist que per acord d’aquest Ple número 0608P19 de data 11/07/2019 es van crear els grups polítics municipals
següents:
Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa
Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa
Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa
Denominació abreujada
Sigles del grup polític
Denominació completa

GRUP POLÍTIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
ERC
Grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya del mandat
2019-2023 de l’Ajuntament del Papiol.
GRUP POLÍTIC DE SUMEM
SUMEM
Grup polític municipal de Sumem del mandat 2019-2023 de l’Ajuntament
del Papiol.
GRUP POLÍTIC DE JUNTS PER CATALUNYA
JXCAT
Grup polític municipal de Junts per Catalunya del mandat 2019-2023 de
l’Ajuntament del Papiol.
GRUP POLÍTIC DE CUP
CUP
Grup polític municipal de la Cup del mandat 2019-2023 de l’Ajuntament
del Papiol.

Vist que al citat acord plenari es va establir una assignació mensual fixa de 100,00 € per a cada Grup municipal
i una variable de 50,00 € per cada regidor/a del grup.
Atès que es considera que s’han de reajustar les aportacions econòmiques aprovades en el seu moment
començament del present mandat.
ES RESOL
Primer.- Modificar els següents criteris en matèria d’assignació de subvencions pel funcionament dels grups
polítics:
a)
b)

80,00 €
40,00 €

Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal.
Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup.

Segon.- Acordar que la modificació anterior tindrà efectes econòmics en data 01/01/2022 i en relació a la línia
(L31) de subvencions Govern Papiol (GrupsPolíticsMpals).
Tercer.- Tenir per modificat en els termes indicats, l’acord del Ple núm. 0608P19 de 11/07/2019 i deixar sense
efecte qualsevol resolució en tot allò que s’oposi al que s’estableix en aquest acord.
Quart.- (...) “
ANNEX - 2 - Acord de la Junta de Govern Local núm. 0318J19 data 08/10/2019 d’inici d’actuacions per
a la regulació del règim econòmic financer del grups polítics municipals.
“ EXP.E:2019_2560: INICI D’ACTUACIONS PER A LA REGULACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC FINANCER
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DEL GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’AQUEST AJUNTAMENT.
Vist que al punt dispositiu quart de la resolució plenària de data 11/07/2019 (núm. 0608P19) i en relació a la
constitució dels grups polítics municipals d’aquest Ajuntament, entre d’altres extrems es va acordar en referencia
a les aportacions econòmiques aprovades a favor dels citats grups que: “(....) Dins del marc de la legislació
vigent, el Ple municipal aprovarà a les bases d’execució del pressupost o mitjançant un acord, la
regulació necessària en relació al règim econòmic, control i justificació de les quantitats fixades al punt
dispositiu tercer anterior.(...)”.
Vist que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació continguda a les normes
següents:
▪
▪

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLLMRLC).

I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que les desenvolupen
en matèria de règim local, pressupostari i d’organització i funcionament.
Atès que de conformitat amb la normativa reguladora indicada, procedeix elaborar en primer terme un document
de treball previ a l’aprovació de la regulació.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat administrativa (JPA)
tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Iniciar actuacions per la redacció (...)
Segon.- Encarregar a la Secretaria General (...)
Tercer.- Aprovar amb caràcter transitori les següents directrius en matèria de control i/o justificació de la despesa
dels grups:
1. Cal portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que ha de reunir els requisits
següents:
2. Seran despeses elegibles les despeses pròpies dels grups municipals destinades a proveir els mitjans materials
necessaris per al compliment adequat de les funcions i activitats pròpies dels grups polítics municipals, d’acord
amb el que preveu l’art. 73.3. de la LRBRL.
3. Es consideraran despeses pròpies de les activitats i funcionament dels grups polítics municipals als efectes de
la correcta justificació del destí dels fons públics rebuts, les següents:
a. Serveis de professionals independents. S'inclouran les despeses derivades de contractes de serveis
d'assessorament a les tasques i obligacions pròpies del grup polític municipal en l'exercici de l'actuació
corporativa, incloses les despeses de manteniment de la web del grup.
b. Despeses de representació i defensa jurídica. Únicament per raó del seu càrrec sempre que no siguin
assumides pel propi Ajuntament del Papiol.
c. Material de transport. Com taxis, lloguer de vehicles.
d. Despeses de gestió i manteniment del compte corrent oberta al nom del grup.
e. Publicitat i propaganda. Despeses de difusió en mitjans de comunicació, confecció de díptics, o similars.
f. Despeses diverses d'atencions protocol·làries i representatives. S'inclouran les despeses derivades de
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reunions amb regidors, diputats, alcaldes, destinades a la coordinació de polítiques o assumptes relacionats o
que afectin a les tasques del grup polític municipal a l'Ajuntament.
g. Despeses diverses per reunions i conferències. Seran despeses derivades d'actes públics realitzats pels
grups municipals de difusió a associacions, grups polítics i societat civil en general respecte d'iniciatives i
polítiques relacionades amb l'activitat municipal.
h. Comunicació i altres serveis. Inclouran les despeses com les de missatgeria
o les postals.
i. Material d'oficina no inventariable.
j. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Sempre que no procedeixi la seva inclusió a l'inventari.
k. Material informàtic fungible.
l. Despeses de formació. Destinada als membres del grup .i relacionada amb les tasques desenvolupades per
aquest.
m. Altres despeses diverses. S'imputaran a aquest concepte aquelles despeses, que complint amb les finalitats
de l'article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local, no tinguin encaix en les descrites en els apartats anteriors.
4. Les quanties de les despeses elegibles respectaran el principi de proporcionalitat entre
l'import de les actuacions i el preu just de l'actuació que s'acrediti.
5. En cap cas les despeses de les activitats corporatives dels grups municipals es podran
destinar a:
•
•
•
•

El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació
L'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que, d'acord amb la legislació vigent, s'hagin
de satisfer directament a cada regidor.
Subvencions, aportacions o transferències destinades a entitats privades.

6. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal, serà el/la responsable d'autoritzar i conformar les despeses
i de signar la documentació de la justificativa de les despeses del grup municipal.
Quart.- Informar que aquest acte té el caràcter de tràmit i que en conseqüència no es pot recórrer.
Cinquè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits (...)
Sisè.- Adoptar les anteriors decisions (...) “.

III) CONDICIONS ESPECIALS DE LA SUBVENCIÓ. D’acord amb el precitat art. 55 seran
les que estableixi l’òrgan concedent.
Tercer.- (...)
Nota: El present edicte serà publicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
i al apartat corresponent de la Seu electrònica municipal.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
El Papiol, data i signatura electrònica
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