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AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER

Edicte assignacions i dietes regidors i grups polítics

De conformitat amb el que preveuen els articles 44.2, i 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es dóna publicitat a la part dispositiva dels
acords que va adoptar el Ple d’aquest Ajuntament en la sessió extraordinària de 27 de juny de 2019, en
relació assignacions i dietes regidors i grups polítics, legislatura 2019-2023:

- Fixació d’assignacions per assistència a sessions:
Sessions Ajuntament Ple, 35,00 € per regidor assistent a la sessió.
Sessions  Junta  de Govern  Local,  25,00  €  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 €. / Per regidor i any, 100,00 €./Ambdós quantitats es faran efectives al compte
corrent determinat per part de cada un dels grups polítics de l’Ajuntament

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

- Obres i Serveis 4 dietes mensuals.

- Agricultura, Medi Ambient i Promoció Econòmica, 4 dietes mensuals. 

- Cultura i Festes, Joventut i Direcció de Vallfogona Ràdio, 4 dietes mensuals. 

- Regidoria de l’Hostal Nou i La Codosa, 4 dietes mensuals. 

- Regidoria de la Ràpita, 4 dietes mensuals.

- Especificació de fixació de dietes per a gestions oficials

Gestions davant les Delegacions Territorials de la Generalitat i/o organismes similars, 80,00 €.

- Gestions oficials a les Conselleries, Direccions Generals o Juntes de la Generalitat i/o organismes similars
a Barcelona, 150,00 €.

- Fixació de dedicació parcial de càrrec electe/alcalde i de retribucions

1r. Fixar una dedicació de mitja jornada laboral, matins, per al càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Vallfogona
de Balaguer.
2n. Fixar havers de: 1.458,81 €, mensuals (12 mensualitats).

Les anteriors tindran efecte des de data 28 de juny de 2019, amb càrrec a la partida/des oberta/es en el
vigent pressupost.
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Que s’exposi  el  Present  Acord,  mitjançant  publicació  d’edictes  en  el  taulell  d’edictes  de  l’Ajuntament  i
publicació en el B.O. de la Província i web de l’Ajuntament/ www.vallfogona.net.

Vallfogona de Balaguer, 30 de juliol de 2019
L’alcalde, Xavier Castellana Benseny
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