
MOCIÓ  CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS CDC, CUP-SAVA LL I AES PER TAL QUE
L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL, EN COMPLIMENT DEL MARC LEGAL

VIGENT, DOTI ELS GRUPS POLÍTICS DE L’OPOSICIÓ DE LA  INFRAESTRUCTURA I ELS
MITJANS MATERIALS NECESSARIS PER DESENVOLUPAR LA SE VA FUNCIÓ 

Exposició de motius: 

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya. En el capítol IV (Mitjans de suport) d’aquest text, concretament a l’article 170
(Dels regidors i grups municipals), s’estableix que: 

170.1 Als municipis de més de dos mil habitants, tots els grups municipals han de disposar d'un
espai per al desenvolupament de llurs activitats, que ha d'estar situat preferentment a la seu de
l'ajuntament  mateix  o  en  un local  habilitat  a  aquests  efectes,  i  també d'un  espai  per  a  tenir
reunions en el mateix edifici  de la corporació. Igualment, l'ajuntament ha de facilitar als grups
municipals els mitjans humans i materials mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar
llurs funcions; se n'han de determinar els criteris i les condicions d'utilització per acord del ple.

 (Aquest punt també queda recollit el punt 2 de l'article 25 del Reglament Orgànic Municipal i de Participació Ciutadana
de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall)

Per això portem al Ple el següent

 Acord: 

Posar  a  disposició  dels  grups  municipals  de  l’oposició,  els  despatxos  dins  l'actual  edifici  de
l'Ajuntament i els elements materials necessaris per reunir-se i dur a terme la seva tasca municipal
d’acord amb el que preveu l’article 170.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, d’obligat compliment.
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