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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Baixa del regidor intengrant del grup
reconeixement com a regidor no adscrit

Localització de l'activitat

SOMI

ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 17 de desembre de 2019, va prendre
coneixement dels acords següents:
“BAIXA DEL REGIDOR INTEGRANT DEL GRUP SOMI I RECONEIXEMENT COM A
REGIDOR NO ADSCRIT
Part expositiva:
1. Com a resultat de les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019, es va constituir el nou
consistori municipal, i en la sessió plenària del dia 27 de juny de 2019 es van constituir
ells grups polítics municipals, d’acord amb les indicacions que van efectuar els regidors
de les llistes que van obtenir representació.
2. El regidor de l’Ajuntament de Manlleu que integrava el grup polític municipal del partit
Som Identitaris (SOMI), ha manifestat la voluntat d’abandonar aquest grup i de formar
part del consistori municipal com a regidor no adscrit.
Fonaments de dret:
I.

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant, LRBRL), estableix que: “Als 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 obligacions que s’estableixin amb excepció d’aquells que no s’integrin en el
grup polític que constitueixi la formació electoral per la que foren elegits o que
abandonin el seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no
adscrits”.
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II.

L’article 50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que: “Per al millor
funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de
grups municipals. S’han de constituir grups municipals en els municipis de més de vint
mil habitants”. També aquest mateix precepte estableix, a l’aparat 6è. que “els
regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van
presentar a les eleccions locals no es poden integrar al grup mixt, sinó que queden
com a regidors no adscrits”.

III.

Els articles 23 i 24 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen el
procediment per a la constitució d’aquests grups. L’article 25 del mateix text legal
estableix l’obligatorietat de donar compte de la constitució dels grups al Ple en la
primera sessió que celebri.

Tenint en compte que la competència en relació als grups polítics municipals correspon al Ple
de conformitat amb els fonaments de dret abans referits i que s’ha d’adoptar per majoria
simple en virtut del que preveu l’article 47.1 de la LRBRL, s’ha dictaminat favorablement per
part de la Comissió Informativa, abans del seu sotmetiment al Ple municipal, d’acord amb la
part dispositiva que ha de respondre als següents
ACORDS:
Primer.- Prendre raó de l’abandonament del Grup Polític Municipal del Partit Som
Identitaris (SOMI) per part de l’únic membre que l’integrava, regidor senyor Francisco
Zambrana Tinoco, disposant que passa a tenir la condició de regidor no adscrit.
Segon.- Disposar el manteniment de la participació d’aquest regidor en les diverses
comissions informatives i demés òrgans municipals per als quals se’l va designar, si bé ho
serà a partir d’ara en la seva nova condició de regidor no adscrit.
Tercer.- Mantenir per a aquest regidor les designacions de representació en òrgans
unipersonals i col·legiats i/o delegacions per als que ha estat designat per acord del Ple o
Junta de Govern Local o resolucions de l’Alcaldia, si bé també entenent-la referida a partir
d’ara a la seva nova condició de membre no adscrit.
Quart.- Mantenir els mitjans assignats al regidor fins ara integrant del Grup, amb excepció
de les assignacions econòmiques acordades per a grups municipals, per al desenvolupament
de la seva funció de regidor ara no adscrit.
Cinquè.- Considerar extingit el Grup Polític Municipal del Partit Som Identitaris (SOMI) al no
estar integrat per cap membre.
Sisè.- Notificar el present acord al regidor senyor Francisco Zambrana Tinoco i al Partit Som
Identitaris i comunicar-lo a la Intervenció municipal i a les persones responsables de les
diferents àrees municipals.”
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I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent.
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SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
18-12-2019 13:46

SIGNATURA ELECTRÒNICA
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Àlex Garrido i Serra
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