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Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. GENE2020002185
Isidre Puigneró Armengol, secretari accidental de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro
(Baix Empordà),
CERTIFICO:
Que segons les dades de què disposa la secretaria al meu càrrec, el Ple de
l’ajuntament, en SESSIÓ ORDINÀRIA de 22 d´abril de 2020, per UNANIMITAT
ABSOLUTA, en relació amb les actuacions de referència i sense perjudici del
contingut de l’art. 206 del R.O.F., va prendre el següent acord:
MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER PRENDRE
ACORD CONJUNT DE NO COBRAMENT DE LES ASSIGNACIONS A GRUPS
MUNICIPALS MENTRE DURI L’ESTAT D’ALARMA PER EL COVID-19.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord amb el que estableix l’art. 73.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de
Règim Local, el Ple de la Corporació podrà assignar als grups polítics municipals una
dotació econòmica, que tindrà una part fixa igual per a tots els grups i una part variable
en funció del nombre de membres de cada grup.
L’acord del Ple Extraordinari del 3 de juliol de 2019 va acordar la constitució i
composició dels grups polítics municipals així com la indemnització mensual per a
despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, dividides en una aportació per
cada grup municipal, i en una aportació per cada regidor electe.
Vista la situació derivada del Reial Decret 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma
per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, i que
aquesta impossibilita l’acció política normalitzada dels diferents grups municipals, per
tot l’exposat, el Ple de l’ajuntament
ACORDA:

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PRIMER: Tots els grups municipals deixaran de percebre l’aportació fixa de grup, i
l’aportació variable per cada regidor electe del present mes d’abril, i dels propers
mesos de maig i juny
SEGON: Que l’estalvi pressupostari que suposa el no pagament d’aquestes
aportacions a grups municipals es destini a ampliar les partides pressupostàries
d’emergència pel COVID-19 en l’àmbit de Benestar Social.
I perquè així consti, lliuro aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament
Vist-i-plau
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