Dotació econòmica dels grups polítics municipals
L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebtrada el dia 8 de juliol de 2015,
acordà:
"El Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de València, en l'article 27
disposa:
'El Ple, a càrrec dels Pressupostos anuals de la corporació, assignarà als grups
polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix,
idèntic per a tots els grups polítics, i un component variable, la quantia del qual
dependrà del nombre de membres de cada un d'ells, dins dels límits que
s'establisquen en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, i sense que
puguen destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus al servici de la corporació o a l'adquisició de béns que puguen constituir
actius fixos de caràcter patrimonial.'
I en l'article 30 diu:
'Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació
rebuda a càrrec dels Pressupostos de la corporació, que posaran a disposició
del Ple sempre que este ho sol·licite.'
En el mateix sentit, l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local establix:
'El Ple de la corporació, a càrrec dels Pressupostos anuals d'esta, podrà
assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb
un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del
nombre de membres de cada un d'ells, dins dels límits que, si és el cas,
s'establisquen amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos Generals de
l'Estat i sense que puguen destinar-se al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servici de la corporació o a l'adquisició de béns
que puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.'
Vist el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, els articles 27 i 30 del vigent Reglament Orgànic del Ple
de l'Ajuntament de València, en relació amb l'article 189.2 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
les Hisendes Locals.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Establir com a component fix anual, idèntic per a cadascú dels grups
polítics amb representació municipal, la quantitat de quatre mil euros (4.000 €).

Segon. Establir com a component variable mensual, per a cadascú dels grups
polítics amb representació municipal, en funció del seu nombre de regidors, la
quantitat de tres-cents huitanta-dos euros (382 €) per representant electe.
Tercer. Determinar que les quantitats anteriors es satisfaran als grups polítics
amb periodicitat trimestral i que l'efectivitat del present acord es produirà en el
moment en què s'aprove la corresponent consignació pressupostària suficient
per a atendre les pertinents aportacions, si és el cas."

