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Senyor,
Us comunico que, el Sr. M. Enrie Llorca Ibáñez, alcalde-president
de l'Ajuntament, ha dictat una resolució en data 16 de novembre de
2012, amb núm. 135/2012, que, literalment transcrita, diu:

"DECRET DE L 'ALCALDIA
Requeriment disposició al Ple comptabilitat
económiques - CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA

Assumpte:

específica

dotacions

Ates el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les bases de regim local (modificat per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització
del govern local), en virtut del qual:
"3. A efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les
corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma
i amb els drets i les obligacions que s 'estableixin amb excepció
d'aquells que no s'integrin en el grup polític que constitueixi la
formació electoral per la que van ser escollits o que abandonin el
seu grup de procedencia que tindran la consideració de membres no
adscrits

El Ple de la corporaclo, amb carrec als Pressupostos anuals de la
mateixa, podra assignar als grups polítics una dotació económica
que haura de comptar amb un component fix, identic per tots els
grups i altre variable, en funció del .nombre de membres de
cadascun d'ells, dintre dels límits que, si s'escau, s'estableixin
amb caracter general en les Lleis de pressupostos generals de
1 'Esta t
i
sense
que
puguin
destinar-se
al
pagament
de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la
corporació o a 1 'adquisició de béns que puguin constituir actius
fixos de caracter patrimonial ... "
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En compliment del que disposa el precepte transcrit, el Ple de la
Corporació, en sessió extraordinaria i urgent, de data 9 de juliol
de 2007, va acordar, entre d'altres:
A) Prendre coneixement de les sol·licituds de constitució dels
grups politics municipals de les coalicions o partits següents
i
amb l'abast i
efectes establerts al vigent Reglament
d'organització,
funcionament
i
regim
jurídic
de
les
corporacions:
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
[ . .. 1

Ciutadans-Sant Andreu de la Barca
B) Designar els portaveus
polítics constituits:
Grups

següents

MUnicipa~s

PSC

per

a

Portaveu

cadascun

dels

grups

titu~ar

Luis Felipe Nieto Guillén

[ . .. 1
CIUTADANS-SANT ANDREU DE LA BARCA

José Manuel García Bravo

C) Establir amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de
constitució d' aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups
Polí tics
Municipals,
una
dota ció
económica
per
1 'import
següent:
a) 615,00 EUR mensuals per cada grup municipal
b) 250,00 EUR mensuals per cada regidor electe

Ates que en la part de control (precs i preguntes) del Ple
celebrat en data 31 d'octubre de 2012, el portaveu del grup
municipal del PSC, va preguntar al senyor José Manuel García Bravo
sobre el des tí de les dotacions economiques al partí t CIUTADANSPARTIDO DE LA CIUDADANIA durant el temps en que aquell va ser
portaveu d'aquest grup municipal
Ates el que disposa el paragraf Se. de 1 'article 73. 3 de la Llei
7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les bases de regim local, "Els
grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la
dotació a que es refereix el paragraf 2n de 1 'apartat 3r, que
posaran a disposició del Ple de la Corporació, sempre que aquest
ho demani".
Ates que el senyor José Manuel García Bravo va prendre possess~o
del seu carrec com a regidor del partit CIUTADANS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA en data 16 de juny de 2007 i va renunciar a la seva
credencial de regidor en data 1 de setembre de 2009.
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Per tot aixo,
HE RESOLT:

Primer.- Requerir al senyor José Manuel García Bravo, regidor i
portaveu municipal del partit CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
des del día 16/06/2007 fins al día 01/09/2009, perque en el
termini de 10 dies, a comptar des del día següent a la notificació
de la present resolució, presentí la comptabilitat específica de
les dotacions economiques que van ser transferides al compte
d' aquell partí t.

Segon.- Notificar aquesta resolucíó al senyor José Manuel García
Bravo, regidor i portaveu municipal del partit CIUTADANS-PARTIDO
DE LA CIUDANÍA en el mandat anterior, als efectes de que doni
compliment al requeriment efectuat."

El que us comunico als efectes adients.

El

\

~ 

l

Rafael Fernández Ferrándiz
Sant Andreu de la Barca, 20 de novernbre de 2012
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