PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN RELACIÓ AL RÈGIM ECONÒMIC DELS GRUPS
METROPOLITANS I DE REFORMA DEL REGLAMENT ORGÀNIC METROPOLITÀ QUE
PRESENTA EL GRUP METROPOLITÀ DE LA CUP-PA

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). El compte general de 2016 va ser aprovat pel Consell Metropolità en sessió
celebrada el 25 de juliol de 2017.
El Art. 9.6 del Reglament Orgànic Metropolità (ROM) estableix que es podrà fixar
una quota econòmica a favor dels Grups Polítics Metropolitans (GPM), segons els
criteris que fixi el Consell Metropolità, “per a sufragar les despeses de funcionament
del grup”.
L’article 14.4 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics (LOFPP) estableix que “per la rendició de comptes (...) dels grups de les
corporacions locals, s’estarà al que disposin els seus respectius reglaments”.
L’article 16.1 de la LOFPP estableix que “correspon en exclusiva al TC el control
de l’activitat econòmic-financera dels partits polítics (...)”
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”
L’informe de l’interventor de l’AMB datat a 12 de juliol de 2017 conclou després
de realitzar l’anàlisi de les despeses dels Grups Metropolitans amb tot un seguit de
recomanacions:
“A la vista de tot el que s’ha exposat i tenint en compte que les aportacions de l’AMB
als GPM són per sufragar les despeses de funcionament del grup, es recomana que el

Consell Metropolità reguli de manera més detallada, mitjançant una modificació del
ROM o una resolució especifica, l’ús que els GPM poden fer d’aquests fons i la seva
justificació, reglant almenys els següents aspectes:
-

Requisits i procediments de justificació de les transferències realitzades als
partits polítics.
Requisits i procediments de justificació de les despeses de locomoció i
restauració.
Destí dels fons excedents al final del mandat, és a dir, de les aportacions de
l’AMB que els GPM no hagin destinat a despeses de funcionament durant el
mandat.”

D’acord amb tot l’exposat el Grup Metropolità de la CUP-PA proposa:
-

-

Donar compte de l’informe d’Intervenció de 12 de juliol de 2017 al Tribunal de
Comptes per tal que exerceixi la seva funció de control de l’activitat econòmic
financera dels partits polítics que han rebut els diners procedent del Grup
Metropolitans.
Efectuar el tràmit per modificar el ROM amb les següents adicions:

“ 9.6 D’altra banda, podrà fixar-se una quota econòmica segons els criteris que fixi el Consell Metropolità, per a sufragar
les despeses de funcionament del Grup.
a) Aquestes quantitats han de ser justificades mitjançant la corresponent factura detallant la relació amb l’activitat del
Grup Metropolità. En el cas de locomoció i restauració s’haurà de fer constar la persona que rep les quantitats, l’objecte
del trajecte i/o participants de l’apat, la data i la persona autoritzant de la despesa.
b) Les quantitats que el Grup Metropolità no hagi satisfet al final de la legislatura hauran de ser tornada a l’AMB abans de
la constitució del nou mandat”

-

Les modificacions del ROM seran d’aplicació durant l’any 2018.
Barcelona, Països Catalans a 11 de desembre de 2017

