A LA SINDICATURA DE COMPTES
El GRUP METROPOLITÀ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE
ACTIU (GM CUP-PA) amb adreça a efectes de notificacions a AMB C/ 62, núm 16-18,
edifici A, Zona Franca, 08040 Barcelona i mail : cup_pa@amb.cat i telèfon 93.223.51.51
ext 2772, mitjançant la seva portaveu EULALIA REGUANT i CURA, compareix davant la
sindicatura i com millor sigui en Dret, DIU:
Que d’acord a les funcions que te atribuïda a l’Art. 2 de la Llei 18/2010 de 7 de
juny de la Sindicatura de Comptes, el GM CUP – PA posa en coneixement de la
sindicatura de comptes els següents fets en relació a l’ús de l’atribució econòmica feta
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) als següents grups metropolitans: GRUP
SOCIALISTA METROPOLITÀ, GRUP POLÍTIC ENTESA A L’AMB, GRUP CIU ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA, GRUP METROPOLITÀ ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, GRUP POLÍTIC PARTIT POPULAR DE L’AMB:
PRIMER.- El Consell Metropolità de 30 de maig de 2017 va aprovar per unanimitat a
proposta de la CUP-PA requerir als diferents Grups Metropolitans la comptabilitat
especifica des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016 per tal que sigui informada
per intervenció i es doni compte al Consell Metropolità de juliol.
A l’expedient d’aprovació del compte general de l’AMB de 2016 (Exp 1174/17) es va
incorporar l’informe de l’interventor de data 12 de juliol de 2017 (folis del 1265 al
1272) i l’informe complementari també de l’interventor de data 18 de juliol de 2017
(foli 1273) S’adjunten els informes com document N.º 1. El compte general de 2016 va
ser aprovat pel Consell Metropolità en sessió celebrada el 25 de juliol de 2017.
SEGON.- L’informe d’intervenció sobre l’ús que fan els grups polítics metropolitans de
la dotació econòmica assignada pel seu funcionament recull els següents particulars:
-

GRUP SOCIALISTA METROPOLITÀ

“El Grup Socialista Metropolità (GSM) ha rebut de l’AMB 56769,04€ corresponents al
període de 24 de juliol fins a 31 de desembre de 2015 i 128800€ corresponents a
l’exercici 2016, la qual cosa fa un total de 185569,04€.
La principal despesa han estat els 152.000€ transferits a Candidatura de Progrés,
denominació amb la qual el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) va concórrer a les
passades eleccions municipals segons documentació aportada pel GSM. Aqiest import
representa el 99,7% de les despeses totals realitzades i el 82% de les aportacions de
l’AMB”
Es desprèn de l’informe d’intervenció que el GSM no ha aportat cap documentació on
es detalli els conceptes pels quals es fa aquesta transferència al PSC, ni cap factura
acreditativa del extrems justificatius del GSM. Aquesta tàctica de transferir els diners

del grup metropolità serveix per impossibilitar la tasca de fiscalització de la utilització
dels diners públics que han de ser destinats a una finalitat concreta tal i com es
desprèn de l’article 9.6 del Reglament Orgànic Metropolità (ROM): “per a sufragar les
despeses de funcionament del grup”. Amb aquesta tàctica igualment es pot amagar la
utilització d’aquests diners per finalitats no permeses legalment tal i com son pagament
de retribucions de personal al servei de l’ens o l’adquisició de bens que constitueixin
actius fixes de caràcter patrimonial o per el finançament d’activitats que ja son
prestades per la pròpia estructura corporativa.
-

GRUP POLÍTIC ENTESA A L’AMB

“El Grup polític Entesa a l’AMB (GP E-AMB) ha rebut de l’AMB 30964,93€ corresponent
al període de 24 de juliol fins al 31 de desembre de 2015 i 66400€ corresponent a
l’exercici 2016, la qual cosa fa un total de 97.364,93€.
La principal despesa ha estat els 95126,64€ transferits a partits polítics (55764,12€ a
ICV i 39362,52 a Barcelona en Comú). Aquest import representa el 99,97% de les
despeses totals realitzades i el 98% de les aportacions de l’AMB”
Es desprèn de l’informe d’intervenció que el GP E-AMB no ha aportat cap
documentació on es detalli els conceptes pels quals es fa aquesta transferència a ICV o
BeC, ni cap factura acreditativa del extrems justificatius del GP E-AMB. Aquesta tàctica
de transferir els diners del grup metropolità de forma genèrica al partit polític serveix
per impossibilitar la tasca de fiscalització de la utilització dels diners públics que han de
ser destinats a una finalitat concreta tal i com es desprèn de l’article 9.6 del Reglament
Orgànic Metropolità (ROM): “per a sufragar les despeses de funcionament del grup”.
Amb aquesta tàctica igualment es pot amagar la utilització d’aquests diners per
finalitats no permeses legalment tal i com son pagament de retribucions de personal al
servei de l’ens o l’adquisició de bens que constitueixin actius fixes de caràcter
patrimonial o per el finançament d’activitats que ja son prestades per la pròpia
estructura corporativa.
-

GRUP CiU ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

“EL Grup CiU Àrea Metropolitana de Barcelona (G CIU-AMB) ha rebut de l’AMB
20643,29€ corresponents al període de 24 de juliol fins el 31 de desembre de 2015 i
46.900€ corresponents a l’exercici 2016, la qual cosa fa un total de 67.543,29€. També
consta un ingrés provinent de CiU de 1236’89€ que, segons ha manifestat el G CIUAMB, correspon al romanent del mandat anterior.
La principal despesa han estat els 42.000.000 transferits a partits polítics. Segons
l’extracte bancari, 32.000,00€ es van transferir a la federació CiU i 10.000 al Grup
Municipal CiU.”
Es desprèn de l’informe d’intervenció que el G CIU-AMB no ha aportat cap
documentació on es detalli els conceptes pels quals es fa aquesta transferència a CiU,
ni cap factura acreditativa del extrems justificatius de les despesses concretes del G CIU

AMB. Aquesta tàctica de transferir els diners del grup metropolità de forma genèrica al
partit polític serveix per impossibilitar la tasca de fiscalització de la utilització dels
diners públics que han de ser destinats a una finalitat concreta tal i com es desprèn de
l’article 9.6 del Reglament Orgànic Metropolità (ROM): “per a sufragar les despeses de
funcionament del grup”. Amb aquesta tàctica igualment es pot amagar la utilització
d’aquests diners per finalitats no permeses legalment tal i com son pagament de
retribucions de personal al servei de l’ens o l’adquisició de bens que constitueixin actius
fixes de caràcter patrimonial o per el finançament d’activitats que ja son prestades per
la pròpia estructura corporativa.
-

GRUP METROPOLITÀ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

“El Grup metropolità Esquerra Republicana de Catalunya (GM ERC) ha rebut de l’AMB
13762,19€ corresponent al període entre el 24 de juliol i el 31 de desembre de 2015 i
35200€ corresponent a l’exercici 2016, la qual cosa fa un total de 48962,19€
La principal despesa han estat els 38.000€ transferits a ERC. Aquest import representa
el 95,9% de les despeses totals realitzades i el 78%de les aportacions de l’AMB”
Es desprèn de l’informe d’intervenció que el GM ERC no ha aportat cap documentació
on es detalli els conceptes pels quals es fa aquesta transferència a ERC, ni cap factura
acreditativa del extrems justificatius de les despeses concretes del GM ERC. Aquesta
tàctica de transferir els diners del grup metropolità de forma genèrica al partit polític
serveix per impossibilitar la tasca de fiscalització de la utilització dels diners públics que
han de ser destinats a una finalitat concreta tal i com es desprèn de l’article 9.6 del
Reglament Orgànic Metropolità (ROM): “per a sufragar les despeses de funcionament
del grup”. Amb aquesta tàctica igualment es pot amagar la utilització d’aquests diners
per finalitats no permeses legalment tal i com son pagament de retribucions de
personal al servei de l’ens o l’adquisició de bens que constitueixin actius fixes de
caràcter patrimonial o per el finançament d’activitats que ja son prestades per la pròpia
estructura corporativa.
-

GRUP POLÍTIC PARTIT POPULAR DE L’AMB

“El Grup polític Partit Popular de l’AMB (GP PP-AMB) ha rebut de l’AMB 6881,10€
corresponents al període de 24 de juliol fins al 31 de desembre de 2015 i 15700€
corresponent a l’exercici 2016, la qual cosa fa un total de 22581,10€
La principal despesa han estat els 11290,55 € Transferits al PP. Aquest import
representa el 61% de les despeses totals realitzades i el 50% de les aportacions de
l’AMB.”
Es desprèn de l’informe d’intervenció que el GP PP-AMB no ha aportat cap
documentació on es detalli els conceptes pels quals es fa aquesta transferència al PP, ni
cap factura acreditativa del extrems justificatius de les despeses concretes del GP PPAMB. Aquesta tàctica de transferir els diners del grup metropolità de forma genèrica al
partit polític serveix per impossibilitar la tasca de fiscalització de la utilització dels

diners públics que han de ser destinats a una finalitat concreta tal i com es desprèn de
l’article 9.6 del Reglament Orgànic Metropolità (ROM): “per a sufragar les despeses de
funcionament del grup”. Amb aquesta tàctica igualment es pot amagar la utilització
d’aquests diners per finalitats no permeses legalment tal i com son pagament de
retribucions de personal al servei de l’ens o l’adquisició de bens que constitueixin actius
fixes de caràcter patrimonial o per el finançament d’activitats que ja son prestades per
la pròpia estructura corporativa.
TERCER.- Tal i com es recull a l’informe d’intervenció aportat al present escrit:
“ - La LRBRL preveu que el Consell Metropolità pugui assignar dotacions econòmiques
als GPM- La LOFPP preveu que els partits polítics puguin rebre finançament dels GPM.
- El ROM estableix que les aportacions de l’AMB als GPM són per sufragar les
despeses de funcionament del grup.
- El TC té la competència exclusiva del control de l’activitat econòmico-financiera
dels partits polítics, sense perjudici de les competències de fiscalització de les
Comunitats Autònomes.
El fonament jurídic 15e de la Sentència del TC n.º 18/2011, de 19 de desembre, sobre
l’assignació de subvencions a grups polítics d’una corporació municipal per sufragar les
seves despreses de funcionament, indica que les quantitats abonades en concepte de
transferències a partits polítics “només s’han admès si estan suportades amb
documents que acreditin la despesa final a que s’han destinat, ja que si s’admet el
lliurament de fons a tercers com a justificants de la despesa sense cap altre
document que acrediti la seva destinació real, quedaria buit de contingut el control
que ha de realitzar-se d’aquests fons
El TC entén que encara que cap norma legal delimita ni detalla quines despeses poden
ser sufragades amb càrrec a la dotació, per la seva pròpia naturalesa i finalitat
solament es poden considerar despeses admissibles aquelles directament vinculades al
funcionament dels grups, negant que únicament correspon al grup l’apreciació de les
seves necessitats i negant també l’existència de cap poder o habilitació dels grups per
disposar discrecionalment dels fons assignats. És una dotació finalista que està
necessàriament vinculada al funcionament dels grups. En conseqüència, no es pot
destinar la dotació de l’AMB a fins que no siguin metropolitans i relacionats amb el
funcionament del GPM”
Per tot l’exposat,
Sol·licitem a la sindicatura de compte,
Que tingui per presentat aquest escrit i el document que l’acompanya als efectes de
l’elaborar el corresponent informe fiscalitzador.
Barcelona, Països Catalans a 12 de desembre de 2017

