
COMPTE JUSTIFICATIU APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS MUNICIPALS

Informació del Grup
municipal

Grup municipal  Junts per Terrassa
Portaveu  Meritxell Lluís i Vall

Informació econòmica
Exercici econòmic  2019
Aportació econòmica 
rebuda

 21233,33

Import justificat  21077,46
Import no justificat  155,87

Documents que integren el present compte justificatiu (d’acord amb l’acord adoptat pel 
Ple municipal de 5 de juliol de 2019)

X Resum dels ingressos i despeses, agrupades per conceptes.

X Relació detallada i individualitzada de les despeses realitzades pel grup amb càrrec a
l’aportació  municipal  rebuda,  amb  identificació  del  creditor,  tipus  de  document,
concepte, import, data d’emissió i data de pagament.

X Còpia de les factures, minutes o altres justificants de les despeses efectuades.

X Certificació del responsable de gestió econòmica – financera del partit acreditatiu de
la  quantitat  aportada  pel  grup,  així  com que  aquest  import  s’ha  utilitzat  per  a  la
prestació de serveis per part del partit a favor del grup municipal. (*)

X Declaració Responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, 
Hisenda catalana i amb la Seguretat Social.

Document acreditatiu de la necessitat de disposar de l’import no justificat (**)

(*) Només en el cas que no s’aporti factura del partit polític en relació a les despeses realitzades 
mitjançant aportació al partit polític.

(**) Només quan no es justifiqui el destí donat a tota l’aportació econòmica rebuda.

El/la sotasignat, com a Portaveu del grup municipal, manifesto:

 Que l’import de l’aportació econòmica rebuda s’ha destinat íntegrament a finançar 
despeses directament relacionades amb e funcionament del grup municipal que



represento, amb compliment de totes les obligacions derivades de l’acord del Ple 
municipal de 5 de juliol de 2019.

 Que  el  grup  municipal  disposa  d’una  comptabilitat  específica  d’aquests  ingressos  i
despeses d‘acord amb les obligacions derivades de la legislació vigent.

 Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses justificades, es
troben arxivats i a disposició de l’Ajuntament, i seran conservats per un període no inferior
a 10 anys.

Terrassa,     18 de maig de 2020

Signatura, 



INGRESSOS

DESPESES

COMPTE JUSTIFICATIU APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS MUNICIPALS RESUM DESPESA DEL COMPTE JUSTIFICATIU 

AGRUPADA PER CONCEPTE

GRUP MUNICIPAL EXERCICI ECONÒMIC

 Junts per Terrassa   2019

Concepte Import

Aportació municipal  21233,33

TOTAL INGRESSOS.....................................................................21233,33

Concepte Import

Personal. Sous i salaris 0

Personal. Seguretat social 0

Personal. Altres despeses 0

Lloguers 0

Subministres 0

Material d'oficina 0

Despeses bancàries 1,46

Desplaçaments, viatges, transports 0

Comunicació, publicitat i propaganda 0

Formació 0

Subscripcions (premsa, etc.) 276,00

Estudis, informes, etc. 0

Serveis Jurídics 0

Informàtica i noves tecnologies 0

Impostos 0

Conveni de prestació de béns i serveis 20800

TOTAL DESPESA...............................................................21077,46

IMPORT NO JUSTIFICAT.....................................................155,87



COMPTE JUSTIFICATIU APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS MUNICIPALS

Informació del Grup
municipal

Grup municipal  Junts per Terrassa
Portaveu  Meritxell Lluís i Vall

Informació econòmica
Exercici econòmic      2019
Aportació econòmica rebuda     21233,33
Import justificat     21077,46
Import no justificat necessari per al funcionament del grup               0
Saldo restant no justificat     155,87

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE DISPOSAR DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA 
REBUDA I NO JUSTIFICADA.

El/la sotasignat, com a Portaveu del grup municipal, manifesto:

 Que l’import de l’aportació econòmica rebuda i no justificada mitjançant aquest compte
justificatiu és necessària per cobrir les despeses derivades del normal funcionament del
grup d’acord amb el detall que figura a continuació, i amb la previsió de fer-se efectiva
següent:

Descripció de la despesa Previsió Import

Total ...........................................
...

 Que  accepto  que  el  saldo  resultant  (no  justificat  i  que  no  resulta  necessari  per  al
funcionament  del  grup)  es  resti  de  la  propera  aportació  que  hagi  de  rebre  el  grup
municipal que represento.

Terrassa,     18 de maig de 2020

Signatura, 


