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Ajuntament d’Almoines
Anunci de l’Ajuntament d’Almoines sobre indemnització 
als membres de la corporació i dotació económica als 
gups polítics.

ANUNCI
En compliment d’allò establert a l’article 75.5 de la Llei de Bases 
de Règim Local es publica acor adoptat per l’ajuntament ple en 
sessió extraordinària celebrada el 11 de juliol de 2019 referent a 
indemnització per assistència a òrgans col·legiats i dotació econó-
mica als gups polítics.
1.- Fixar el següent règim d’ indemnitzacions i assistències:
a) Assistència a sessions dels òrgans col·legiats de què en formen 
part:
Tots els regidors de la corporació que desenvolupen els seus càrrecs 
sense dedicació exclusiva ni dedicació parcial, percebran assistènci-
es per concurrència efectiva a sessió dels òrgans col·legiats de què 
formen part, en les següents quanties:
Assistència a sessions plenàries: 150 euros
Assistència a Junta de Govern Local: 350 euros
Assistència a Comissió Estudi i Seguiment i Comissió Especial de 
Comptes: 50 euros
2.- Assiganció grups polítics.
Assignar als grups polítics municipals, i per al seu funcionament, les 
següents assignacions econòmiques:
Component fix de 500 € per Grup polític.
Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la 
dotació a què es refereix l’apartat anterior, que posarà a disposició 
del Ple de la Corporació sempre que este ho sol·licite.
Esta subvenció es pagarà tenint en compte les disponibilitats i la 
justificació dels imports rebuts es realitzarà per mitjà de declaració 
jurada del Portaveu de cada Grup d’haver-se destinat l’import rebut 
als fins per als que es va concedir.
Almoines 25 de juliol de 2019.—L’alcalde, Juan Cardona Bertó.
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