ACORD DEL PLE DE 31 DE MAIG DE 2013
0004.- VICEALCALDIA.- Proposa donar compliment al que es disposa en l'art. 73.3, paràgraf
cinquè, de la Llei 7/85, que estableix l'obligació de portar una comptabilitat específica per a
cadascun dels grups polítics municipals i aprovar els models dels llibres comptables. (Comissió
d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació de 21 gener de 2013)
Expedient E 00407 2013 000002 00.
“Tal com ve regulat en l'art. 73.3, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, en la seua nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, els grups municipals vénen percebent una assignació econòmica amb càrrec al
Pressupost municipal, les quanties vigents del qual van ser aprovades pel Ple en sessió celebrada
el dia 23 de novembre de 2012.
Així mateix, el paràgraf cinquè del citat precepte legal estableix l'obligació de portar una
comptabilitat específica per a cadascun dels grups polítics municipals per les quantitats
percebudes en concepte d'assignació econòmica per al funcionament de les seues activitats,
havent de rendir estos comptes al Ple de la corporació a petició d'este.
La Comissió d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació, en sessió celebrada el passat 21
de gener de 2013, va acordar per unanimitat la implantació del sistema necessari per al
compliment del que es disposa en el paràgraf anterior a fi de facilitar la tasca als grups polítics
del seu compliment i així garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el
funcionament i control de l'actuació pública. Per tot açò, l'Ajuntament Ple, vist l'informe de la
Intervenció municipal i de conformitat amb la proposta de la Vicealcaldia, per unanimitat
acorda:
Primer. Els grups polítics municipals hauran de presentar els estats comptables anuals, al costat
dels justificants, acreditatius dels moviments d'ingressos i despeses, per les quantitats
percebudes en concepte d'assignació econòmica per al funcionament de les seues activitats de
l'exercici a la Intervenció General municipal abans del dia 15 de març de l'exercici següent al
que corresponguen per a l'emissió d'informe i posterior comunicació d'este al Ple municipal.
Segon. Els models dels llibres comptables que hauran de portar els grups polítics municipals són
els que s'adjunten en Annex 1.
Tercer. En relació amb l'exercici de 2012, excepcionalment, haurà de presentar-se la
documentació existent davant la Intervenció municipal abans del pròxim 15 de juny de 2013.”
ANNEX 1. Els llibres comptables que hauran de portar els grups polítics (i els models dels
mateixos) seran:
-

Diari d'operacions pressupostàries.
Estat de situació d'ingressos.
Estat de situació de despeses.
Existència de tresoreria.

