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D.ª VIRGINIA FRAGA DÍAZ, SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE TEO (A 

CORUÑA),  

 

CERTIFICA:  

Que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria celebrada o 8 de xullo de 2019, 

adoptou, entre outros, o seguinte acordo: 

 

10.- PROPOSTA ALCALDÍA DE ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS. 

O sr. alcalde da conta da proposta de asignacións a grupos políticos, de 3 de xullo de 

2019, que se recolle a continuación. 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

Segundo establecen os artigos 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e 44.4 do 

Regulamento Orgánico da Corporación municipal de Teo, o Pleno da Corporación, con 

cargo aos Orzamentos anuais da mesma, poderá asignar aos grupos políticos unha 

dotación económica que deberá contar cun compoñente fixo, idéntico para todos os 

grupos, e outro variable, en función do número de membros de cada un deles, dentro 

dos límites que, no seu caso, se establezan con carácter xeral nas Leis de Orzamentos 

Xerais do Estado, e sen que podan destinarse ao pago de remuneracións de persoal 

de calquera tipo ao servizo da Corporación ou á adquisición de bens que podan 

constituír activos fixos de carácter patrimonial. 

 

A o abeiro da normativa citada, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

PRIMEIRO.- Dotar economicamente aos Grupos Políticos constituídos no Concello de 

Teo coas seguintes cantidades: 54 euros ao mes por Grupo Político, máis 107 euros ao 

mes por cada concelleira ou concelleiro integrante de cada Grupo. 

 

SEGUNDO.- A dotación económica asignada aos Grupos Políticos non poderá 

destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da 

corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de carácter 

patrimonial. 
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TERCEIRO.- Os Grupos Políticos deberán levar unha contabilidade específica da 

dotación económica asignada polo Pleno con cargo aos Orzamentos anuais da 

Corporación, contabilidade que porán a disposición do citado Pleno sempre que este o 

solicite. 

 

CUARTO.- Aprobar as seguintes bases reguladoras do destino e xustificación dos 

fondos aprobados por este Concello para dotar economicamente aos Grupos Políticos 

constituídos nesta Corporación: 

 

BASES REGULADORAS 

1ª).- OBXECTO. É obxecto das presentes bases a regulación do destino e xustificación 

dos fondos aprobados por este Concello para dotar economicamente aos grupos 

políticos constituídos nesta Corporación 

 

2ª).- CONTÍA. A contía dos fondos destinados ascende a 54 euros ao mes por Grupo 

Político máis 107 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro integrante de cada 

Grupo, debendo consignarse no Orzamento anual da Corporación con suxeición aos 

criterios legais previstos no artigo 73 da Lei 7/85, de 2 de abril, artigo 214 do Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais e demais normativa de aplicación. 

 

3ª).- INGRESO. O ingreso dos fondos aprobados realizarase nunha conta bancaria 

cuxo titular será o grupo político municipal, debendo xustificarse a titularidade ante o 

Concello, presentando na Tesouraría municipal certificación de número de conta 

bancaria onde figure o nome e o CIF do grupo político municipal. 

 

4ª).- DEVENGO. A dotación económica para os Grupos Políticos constituídos na 

Corporación devengarase dende o mes natural seguinte ao da súa constitución ata o 

mes de finalización do mandato, debendo consignarse no Orzamento anual a contía 

correspondente. 

 

http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-legislativo-2-2004-aprueba-texto-refundido-ley-reguladora-haciendas-locales/
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-legislativo-2-2004-aprueba-texto-refundido-ley-reguladora-haciendas-locales/
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-legislativo-2-2004-aprueba-texto-refundido-ley-reguladora-haciendas-locales/
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5ª).- DESTINO. O destino dos fondos asignados será a realización de actividades e 

servizos dentro do marco da súa función como grupo político dentro da Corporación 

para a xestión dos seus intereses e actuacións políticas con suxeición á legalidade 

vixente en todo momento e que non estea expresamente prohibido pola lexislación. A 

este respecto está expresamente prohibido o pago con ditos fondos de remuneracións 

de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación ou á adquisición de bens que 

podan constituír activos fixos de carácter patrimonial. 

 

6ª).-XUSTIFICACIÓN.  

6.1.- FORMA: Os gastos realizados para os fins previstos no punto anterior 

xustificaranse unicamente con factura ou facturas regulamentariamente expedidas a 

nome do grupo político municipal. 

 

6.2.- PRAZO: A xustificación dos fondos verificarase unha vez ao ano ante o Pleno do 

Concello, dándose conta no primeiro pleno ordinario que se celebre a partires do mes 

de febreiro de cada ano, debendo os grupos políticos presentar no Concello a 

documentación xustificativa durante o mes de xaneiro de cada ano respecto dos gastos 

realizados no ano anterior vencido. No  expediente de xustificación constará o informe 

de fiscalización da Intervención Municipal. 

 

6.3.- EFECTOS: As cantidades non xustificadas do ano vencido sobre o importe da 

dotación económica concedida e aboada minorarán a dotación económica do ano 

seguinte na cantidade respectiva. Antes da data do fin do mandato todas as cantidades 

aboadas aos grupos deben estar xustificadas ou reintegradas. 

 

7ª).- Nas bases de execución do Orzamento recollerase, no seu caso e a proposta da 

Intervención, a normativa complementaria ao acordo que agora se adopta. 

 

QUINTO.- Publicar integramente este acordo no Boletín Oficial da Provincia e na 

páxina web municipal.”. 

 

(…) 
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Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con oito votos a favor (4 

Son de Teo e 4 PSdeG-PSOE), sete en contra (7 PP) e dúas abstencións (2 BNG), 

acorda: 

PRIMEIRO.- Dotar economicamente aos Grupos Políticos constituídos no 

Concello de Teo coas seguintes cantidades: 54 euros ao mes por Grupo Político, 

máis 107 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro integrante de cada 

Grupo. 

 

SEGUNDO.- A dotación económica asignada aos Grupos Políticos non poderá 

destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da 

corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de 

carácter patrimonial. 

 

TERCEIRO.- Os Grupos Políticos deberán levar unha contabilidade específica da 

dotación económica asignada polo Pleno con cargo aos Orzamentos anuais da 

Corporación, contabilidade que porán a disposición do citado Pleno sempre que 

este o solicite. 

 

CUARTO.- Aprobar as seguintes bases reguladoras do destino e xustificación 

dos fondos aprobados por este Concello para dotar economicamente aos Grupos 

Políticos constituídos nesta Corporación: 

 

BASES REGULADORAS 

1ª).- OBXECTO. É obxecto das presentes bases a regulación do destino e 

xustificación dos fondos aprobados por este Concello para dotar 

economicamente aos grupos políticos constituídos nesta Corporación 

 

2ª).- CONTÍA. A contía dos fondos destinados ascende a 54 euros ao mes por 

Grupo Político máis 107 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro 

integrante de cada Grupo, debendo consignarse no Orzamento anual da 

Corporación con suxeición aos criterios legais previstos no artigo 73 da Lei 7/85, 
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de 2 de abril, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo 

que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 

demais normativa de aplicación. 

 

3ª).- INGRESO. O ingreso dos fondos aprobados realizarase nunha conta 

bancaria cuxo titular será o grupo político municipal, debendo xustificarse a 

titularidade ante o Concello, presentando na Tesouraría municipal certificación 

de número de conta bancaria onde figure o nome e o CIF do grupo político 

municipal. 

 

4ª).- DEVENGO. A dotación económica para os Grupos Políticos constituídos na 

Corporación devengarase dende o mes natural seguinte ao da súa constitución 

ata o mes de finalización do mandato, debendo consignarse no Orzamento anual 

a contía correspondente. 

 

5ª).- DESTINO. O destino dos fondos asignados será a realización de actividades 

e servizos dentro do marco da súa función como grupo político dentro da 

Corporación para a xestión dos seus intereses e actuacións políticas con 

suxeición á legalidade vixente en todo momento e que non estea expresamente 

prohibido pola lexislación. A este respecto está expresamente prohibido o pago 

con ditos fondos de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da 

corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de 

carácter patrimonial. 

 

6ª).-XUSTIFICACIÓN.  

6.1.- FORMA: Os gastos realizados para os fins previstos no punto anterior 

xustificaranse unicamente con factura ou facturas regulamentariamente 

expedidas a nome do grupo político municipal. 

 

6.2.- PRAZO: A xustificación dos fondos verificarase unha vez ao ano ante o 

Pleno do Concello, dándose conta no primeiro pleno ordinario que se celebre a 

partires do mes de febreiro de cada ano, debendo os grupos políticos presentar 

http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-legislativo-2-2004-aprueba-texto-refundido-ley-reguladora-haciendas-locales/


 

 6 

no Concello a documentación xustificativa durante o mes de xaneiro de cada ano 

respecto dos gastos realizados no ano anterior vencido. No  expediente de 

xustificación constará o informe de fiscalización da Intervención Municipal. 

 

6.3.- EFECTOS: As cantidades non xustificadas do ano vencido sobre o importe 

da dotación económica concedida e aboada minorarán a dotación económica do 

ano seguinte na cantidade respectiva. Antes da data do fin do mandato todas as 

cantidades aboadas aos grupos deben estar xustificadas ou reintegradas. 

 

7ª).- Nas bases de execución do Orzamento recollerase, no seu caso e a proposta 

da Intervención, a normativa complementaria ao acordo que agora se adopta. 

 

QUINTO.- Publicar integramente este acordo no Boletín Oficial da Provincia e na 

páxina web municipal. 

 

 

E para que conste, expido e asino a presente, de orde e co visto e prace do sr. alcalde, 

coa reserva do artigo 206 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba 

o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades 

Locais, en Teo, na data da sinatura dixital do presente.  

 

 Vº e prace   

 O  alcalde,                        A secretaria xeral 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira         Virginia Fraga Díaz  
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