
 

 
D E C R E T .-  Vist  l’informe emès per la Intervenció del tenor literal següent: 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 
ASSUMPTE: ASSIGNACIÓ ANY 2018 GRUPS POLÍTICS AJUNTAMENT 

D’EIVISSA.- 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
 - Art.214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la LRHL. 
- Art. 73 apartat tercer de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, modificat per la Llei 11/1999, 

Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Base 68ª de les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació per a 

l’exercici 2018. 
En compliment de la legislació aplicable que s’esmenta, com Interventor: 
INFORMO: 
PRIMER.- Que en la Base núm. 68 de les d’Execució del Pressupost General de la 
Corporació per a l’any 2018 en l’apartat segon s’estableix que: 
“La distribució de la quantitat a percebre pels grups polítics es realitzarà en funció del 
nombre de regidors obtinguts en les darreres eleccions municipals i dels grups 
polítics existents. 
 Les quantitats a assignar seran les següents: 
 - Per cada grup polític una assignació anual fixe de 1.500,00 € 
 - Per cada regidor integrant del grup polític 625,00 €” 
SEGON.- Que, donat que en data 24 de maig de 2015 es celebraren eleccions 
municipals i en data 13 de juny de 2015 es celebrà el Ple de Constitució de la 
Corporació amb el nomenament dels nous regidors, la Corporació des del 13 de juny 
de 2015 consta dels següents grups i regidors: el Grup POPULAR 8 regidors, el Grup 
SOCIALISTA 8 regidors, el Grup GUANYEM EIVISSA 4 regidors i el Grup 
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC 1 regidor; vista aquesta composició, les 
assignacions trimestrals i anuals de l’any 2018 son les que es detallen a continuació:   
 

PERÍODE 
GRUP 

POPULAR 
PSOE GUANYEM EPIC 

Núm. Regidors 8 8 4 1 

Per grup polític 375,00 375,00 375,00 375,00 

Per regidor 1.250,00 1.250,00 625,00 156,25 

Total Trimestre 1.625,00 1.625,00 1.000,00 531,25 

TOTAL ANUAL 6.500,00 6.500,00 4.000,00 2.125,00 

 
TERCER.- Que existeix consignació suficient en el vigent Pressupost General, a la 
partida 92400-48900 destinada a “Subvencions Partits Polítics”, per a l’autorització de 
la despesa per un import total de DENOU MIL CENT VINT-I-CINC EUROS 
(19.125,00 €), per atendre les obligacions econòmiques que representen les 
assignacions corresponents a l’any 2018.  
QUART.- Que el crèdit pressupostari és l’adequat a les obligacions de contingut 
econòmic que es deriven de l’expedient intervingut, corresponent a l’Alcalde-
President de la Corporació o del Regidor en qui delegui, la competència per ordenar 
la despesa. 
CINQUÈ.- Que segons estableix l’apartat tercer de l’art.73 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril,  modificat per la Llei 11/1999, Reguladora de les Bases del Règim Local, les 
assignacions econòmiques, objecte d’aquest informe, no poden destinar-se al 



 

pagament de remuneracions de personal, de qualsevol tipus, al servei de la 
Corporació o a l’adquisició de bens que puguin constituir actius fixes de caràcter 
patrimonial. 
SISÈ.- Així mateix, la legislació de l’apartat anterior regula que els grups polítics 
hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació a que fa referència l’apartat 
anterior, que posarà a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho 
demani. 
Eivissa. LA INTERVENTORA ACCTAL., (Document signat electrònicament al marge)” 
 
En virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 7 de 
maig de 2018, vinc en acordar:  
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que es detallen, amb 
càrrec a la partida 924-48900 del Pressupost General per a l’exercici 2018, 
corresponents a les aportacions anuals als Grups Polítics: 
 

GRUP POLÍTIC 
IMPORT A 

PAGAR 

GRUP MUNICIPAL POPULAR CIUTAT D’EIVISSA 6.500,00 € 

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D’EIVISSA 6.500,00 € 

GRUP MUNICIPAL GUANYEM EIVISSA 4.000,00 € 

MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA 2.125,00 € 

 19.125,00 € 
 
 

Eivissa. 
 
           En don fe, 
       LA REGIDORA DELEGADA,       EL SECRETARI ACCTAL., 
 
(Document signat electrònicament al marge)    (Document signat electrònicament al marge) 
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