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AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER

Edicte de fixació d’assignacions i dietes dels regidors i dels grups polítics

Atès el que és disposat, es dóna compte de l’acord de fixació d’assignacions i indemnitzacions als regidors i
grups polítics de l’Ajuntament, adoptat per l’Ajuntament Ple en la seva sessió de data 8 de febrer de 2017.

“Fixació assignacions i dietes regidors i grups polítics/modificació de l’acord de Ple de data 10-07-2015.

Per l’Alcaldia es proposa a la Corporació municipal, la fixació d’assignacions i dietes, sempre a justificar, per
als membres de la Corporació, les quals compten amb consignació pressupostària en el vigent pressupost.

Fixació d’assignacions per assistència a sessions:

Sessions Ajuntament Ple, 35,00 euros per regidor assistent a la sessió.

Sessions Junta de Govern Local, 25,00 euros per regidor assistent a la sessió, sigui o no membre de la
Comissió.

Fixació d’assignacions per grup polític i regidor:

Per grup polític i any, 200,00 euros. / Per regidor i any, 100,00 euros.

Especificació de dietes per als membres Corporatius: les dietes es fixen en la quantitat de 65,00 euros/dieta.

- Urbanisme, Promoció Econòmica i Hisenda-Economia, 6 dietes mensuals. 

- Obres i Serveis i Agricultura, 4 dietes mensuals. 

- Cultura, Associacions Col·laboradores, Medi Ambient, Benestar Social i Direcció de Vallfogona Ràdio, 4
dietes mensuals. 

Regidoria de la Ràpita, 4 dietes mensuals.

Esports i Regidoria de l’Hostal Nou i la Codosa, 4 dietes mensuals. 

Festes i Joventut, 4 dietes mensuals.

Fixar per a gestions oficials en les delegacions Territorials de la Generalitat i/o organismes similars, 80,00
euros.

Fixar  per  a  gestions  oficials  a  les  Conselleries,  Direccions  Generals  o  Juntes  de  la  Generalitat  i/o
organismes similars a Barcelona, 150,00 euros.

Les anteriors tindran efecte des de data 6 de febrer de 2017, amb càrrec a la partida/des oberta/es en el
vigent pressupost.

Que es  faci  públic mitjançant  edicte en el  taulell  d’edictes de l’Ajuntament  i  publicació en el  BO de la
Província i web de l’Ajuntament www.ajuntament.net”.

Vallfogona de Balaguer, 14 de febrer de 2017
L’Alcaldessa, Maria Sarret Pijuan

Administració Local 63
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