M. ENGRÀCIA GARCIA MADRID, SECRETARIA INTERVENTORA DE
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALÈNCIA)
CERTIFIQUE: Que en la sessió extraordinària del Ple d’este Ajuntament, celebrada el 3
de juliol de 2019, és va adoptar l’acord transcrit a continuació, a reserva dels termes que
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, com s’establix en l’article 206 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals:
«9. PROPOSTA DE RÈGIM D’ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS.
Vist l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
Vist que només els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació que formen part, en la quantia assenyalada pel ple d’aquesta.

PRIMER. Règim d’assistències:
S’estableixen les següents retribucions per assistència als membres dels òrgans
col·legiats:
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Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA dels presents, ACORDA,



Per assistència a les sessions del Ple: 180 euros.



Per assistència a les Juntes de Govern Local: 120 euros.



Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 50 euros.
SEGON. Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de forma íntegra el

present Acorde, a l'efecte del seu general coneixement, donada la seua transcendència, així
com al tauler electrònic de l’Ajuntament i a la web de Transparència de l’Ajuntament
https://transparencia.bellreguard.net/organizacion?sectionId=01.»
I perquè conste, estenc aquesta certificació, d'ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde,
Bellreguard, a la data de la signatura electrònica.
Vist i Plau
L'ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETARIA.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.

