
CONVENI DE COL:LABORACIÓ

ENTRE

EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA UNITS PER AVANCAR AL'AJUNTAMENT DE BARCELONA

CANDIDATURA
DE PROGRÉS (CP)

D'una part CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP), amb domicili al Carrer Pallars, 191 (08005) de Barcelona NIF

V-66514423, representat per en Ángel David Fuentes de los Santos, amb DNI núm. en la seva

qualitatd'administradorúnic.

D'altra part., el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (Compromís per Barcelona-Units-

Candidatura de Progrés PSC-CP) de I'AJUNTAMENT DE BARCELONA amb domicili a c/ Ciutat, 4 NIF

V66632480 representat en aquest acte per na Laia Bonet Rull com a portaveu del grup,

EXPOSEN

PRIMER.- El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) va concórrer a les passades eleccions municipals

formant part de la coalició CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

SEGÓN.- Que els regidors electes de la candidatura presentada per Candidatura de Progrés (CP), a

l'Ajuntament de Barcelona es van constituir davant el Consistori el dia 21, de juny de 2019 amb la

denominació Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (Compromís per Barcelona-Units-

Candidatura de Progrés PSC-CP)

TERCER.- En base al que estableix l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del

Régim Local el Consistori va assignar a aquest grup polític una dotació económica de 231.262,76 euros

durant el segon semestre de 2019

QUART.- Els representats del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) a les Institucions, en interés

que el finangament del Partit dels seus Grups Polítics sigui totalment transparent alhora per tal de donar

compliment als diferents requeriments legals davant els órgans de fiscalització a qui estem sotmesos

Tribunal de Cuentas Sindicatura de Comptes de Catalunya, Corporacions Locals així com davant les

Administracions públiques Tresoreria General de la Seguretat Social Agéncia Tributaria hem resolt que

el millor procediment per dur a terme les gestions esmentades és rebre el suport técnic de CANDIDATURA

DE PROGRÉS (CP)

CINQUÉ Atesa la singularitat de la figura jurídica dels grups polítics municipals a /empara del que

estableix l'article 2.U.e). de la Llei Organica 8/2007, de 4 de juliol, sobre financament dels partits polítics i

als efectes de donar compliment als requeriments tributaris al retiment de comptes derivats de la resta de

legislació vigent



ACORDEN

1.- Traspassar del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (Compromís per Barcelona-

Units-Candidatura de Progrés PSC-CP) a la formació política a l'entitat Candidatura de Progrés (CP) la

quantitat de 231.238,76, per tal que lentitat, mitjancant la seva estructura faciliti /extensió de Vacció

política a la ciutat.

2.- CANDIDATRA DE PROGRÉS (CP) s'ocupara de la gestió administrativa comptable dels recursos que rebi

del Grup, amb especial subjecció a les limitacions que estableix article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases del Régim Local acord del ple relatiu a les aportacions econdmiques als grups

municipals de l'Ajuntament de Barcelona la seva justificació.

3.- Per aquestes gestions, l'entitat CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) no rebrá cap compensació económica.

4.- Per tot l'anterior, la justificació de les despeses dels fons transferits pel grup a l'empara d'aquest acord

es fara sota la figura fiscal CANDIDATURA DE PROGÉS (CP) amb NIF V-66514423 domicili fiscal al Carrer

Pallars, 191 (08005) de Barcelona.

Aquesta fórmula permetrá que es retin els comptes de forma individual davant el Ple de la Corporació quan

ho requereixi alhora, al Tribunalde Cuentas a qui es retrá comptes de forma consolidada de tots els

recursos rebuts.

En proba de conformitat signen el present a
a00

Barcelona a 1 de juliol de 2019,

Ángel David Fuentes de los Santo ul

Administrador Únic (CP) Portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de

Catalunya (Compromís per Barcelona-Units-Candidatura de

Progrés PSC-CP)


