BUTLLETÍ OFICIA L

N ~ 150
6-V III-20 15

DE LA PRoviNCIA DE VA LÉNCIA

A)' un ta m iento de Ca na ls

Secreta ría General
Edicto del Ayuntamiento de Canals sobre asignaciones (1
grllpos políticos.
EDICTO

El PIe Municipal, en scssió extraordinaria celebrada el dia 14 de
juliol del 20 15, va aprovar les assignacions a ls Grups Polities, que
en la part d ispositiva indica el següent
PRlMER. Ass ignar mensualment als grups po lítics de la corporac ió,
a carree de!s prcss uposts anuals de l' Ajuntament, la dotaeió económica següent, dins del Iím it que, si escau, s 'establi sca amb caracter
general en les lIeis de PGE :
COM PON ENT FIXE PER GRUP

COMPONENT VARlAHLE PEI(
CADAMEMBRE DELGRUI'

IOO€

IOO€

SEGON . L' assignac ió económica esmentada no podra dest inar-se a
pagar remuneracions de personal de qualsevol classe a l servei de la
corporac ió o a l'adq uisició de béns que puguen constitu ir actius fi xos
de caracter patrimo nial.
TERCER. Els grups ha uran de presentar a la intervcnció municipal
núme ro de codi d ' identifi cació fiscal.
QUART. El Grup percep tor de la dotació económ ica s ' obJiga a l
cumpliment de les prcvisions legals, reglamentaries i que eS concreten en les bases d' execució del Presupost, particularment respecte
de les obJigac ions comptables i fisca lització.
C!NQUÉ. Condicionar l'eficacia del present acord a I' cmissió
d' informe favo rable de la Interve nc ió Mun icipal d ' existencia de
credil adequat i sufic ient.
En cas que no hi haja credit adequat i suficient, la lntervenc ió Municipal ini ciara un expedient de modificació de credi L
El present acord entrara en vigo r des de la data d 'este Pie, una vo lla
es dispose de I'informe favorable de la lnter venció.
SISÉ. Traslladar el present acord a la lntervenció Munic ipal. "
El que es fa púb lic als cfcctes OportW1S.
Cana!s. 22 de julio! del 20 15,- L'alcaldc, per sust ituc ió segons resolución de 17-07-20 15, Ricardo Requena Muñoz.
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