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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 30 de
2015(PLE2015000011 ), adoptà entre d’altres l’acord següent :
13.1.- ESTABLIMENT D'UNA DOTACIÓ ECONÒMICA PELS
MUNICIPALS.
« Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
local preveu l’assignació d’una dotació econòmica als grups municipals, la qual
component fix, idèntic a tots els grups, i un de variable en funció dels número de
de cada grup.
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D’acord amb l’exposat, el Ple acorda:
Primer.- Establir l’assignació d’una dotació econòmica als grups municipals amb els
següents components:
-

Per grup i mes: 300,00€
Per regidor i mes: 60,00€

Segon.- S’estableix com a data d’efectes de la present resolució el dia 1 de juliol de 2015.
Tercer.- Aquesta assignació econòmica no podrà destinar-se al pagament de remuneracions
de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Quart.- Els grups municipals hauran de dur una comptabilitat especifica d’aquesta dotació
econòmica, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 2 de juliol de 2015
Vist i plau
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