CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA DEL GRUP
MUNICIPAL EN COMÚ PODEM A L’AJUNTAMENT DE SANT FOST DURANT
L’EXERCICI 2019
Atès que el passat 15 de juny de 2019, es va constituir el grup municipal d’En Comú
Podem dins del plenari de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
Atès que d’acord amb la proposta aprovada al ple del 10 de juliol de 2019 estableix que
els grups municipals tenen una subvenció mensual de cent euros i de trenta euros
addicionals per cadascun dels regidors que integra el propi grup.
Atès que segons aquestes condicions aprovades pel plenari, al Grup Municipal de Sant
Fost en Comú Podem li pertocaria rebre cent euros mensuals com a grup i trenta euros
més per l’únic regidor que constitueix el grup.
Atès que la justificació de la relació d’ingressos i despeses que ha tingut el grup
municipal durant un exercici cal presentar-lo durant el mes de gener de l’any següent,
tal i com estableixen les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2019 de
l’Ajuntament de Sant Fost en el punt quart de l’article número 22:
“Pel que fa a les quantitats assignades als grups polítics, es justificaran mitjançant un
certificat que serà emès pel portaveu del grup, on es faci constar que les quantitats
concedides s’han aplicat a despeses pròpies del grup municipal entre les que no
s’inclouen pagaments de remuneracions de personal al servei de la Corporació, ni a
l’adquisició de béns destinats a actius fixos de caràcter patrimonial. Aquesta justificació
es farà un cop l’any, durant el mes de gener i es justificaran les subvencions de l’exercici
anterior.”
El senyor Albert Bastida Marfil amb DNI 47975293F CERTIFICA com a regidor i
portaveu del Grup Municipal Sant Fost En Comú Podem la següent relació
d’ingressos i despeses del grup des de la seva constitució fins la data de tancament de
l’exercici 2019:

RESUM SUBVENCIÓ EN COMÚ PODEM 2019
ACTIUS
0,00€
0,00€

Ingrés Grup Municipal
TOTAL
PASIUS
TOTAL

0,00€

A Sant Fost de Campsentelles, 6 de maig de 2020.

Albert Bastida Marfil
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