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AJUntAment d’AiGUAViVA 

Anunci d’establiment del règim d’assistències i indemnitzacions a òrgans 
col·legiats dels membres de la corporació 

el Ple de la Corporació en sessió de data 2 de juliol de 2019, va adop-
tar l’acord el següent acord: 

“Primer.- Establir a favor dels membres de la corporació que no te-
nen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, amb efectes de data del 
ple municipal de constitució de data 15 de juny de 2019, el següent 
règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concur-
rència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació 
de què formin part:

- Per assistència a les sessions del Ple: 100,00 €.
- Per assistència a les sessions del Consell de Govern munici-

pal: 300,00€
- Per assistència a les sessions de la comissió especial de comp-

tes: 50,00 €.

Segon.- Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret 
a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exer-
cici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remune-
racions de personal de qualsevol tipus al servei de l’ajuntament, 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de 
caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica 
que els grups polítics posaran a disposició del ple de la corpora-
ció quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legisla-
ció vigent.

Tercer.-  Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups 
polítics municipals i als regidors i regidores afectats, fent constar a 
aquells que han estat designats per a exercir el seu càrrec en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà acceptat aquest rè-
gim de no manifestar-se res al respecte dins del termini de les 24 
hores següents a la notificació.

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al 
tauler d’anuncis de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, 
de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, 
en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
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transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.”

aiguaviva, 8 de juliol de 2019 

Josep Pinsach riera
alcalde


