AJUNTAMENT DE TALARN
*Ple*

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE TALARN DE
DATA 21 DE JULIOL DE 2014.
Talarn, 21 de juliol de 2014.
Essent les 14 hores es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres de
l’Ajuntament, a fi de celebrar sessió ordinària sota la presidència del Sr. Alcalde, Lluís Oliva i
Díaz.
Són presents els Regidors:
X
X
X
x
x

SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR,
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
SR. CARLES FEIXA LLUVIÀ, excusa la seva assistència

Per part del Sr. President, es declara obert l’acte públic i es passa de la seva ordre a la
deliberació de l’ assumpte inclos a l’ordre del dia, adoptant-se el següent acord.
UNIC.-CÀRRECS ELECTES 2014.
**********
Vist el que disposa l’article 75 de la LBRL, modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, i
els articles 162 i 1666 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, tots ells en relació el règim retributiu dels
membres dels ens locals.
Atès que el ple municipal és el competent per determinar la dedicació dels càrrecs electes i les
seves retribucions.
Vist el Decret 69/2008, d‘1 d’abril, que té per objecte regular el règim d’atribució de les
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d’acord amb el nombre
d’habitants i els altres requisits, per tal que abonin les retribucions de l’alcalde o d’altres
persones electes, que exerceixen el seu càrrec, anant a càrrec de l’entitat local les quotes de la
Seguretat Social.
Vista la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments per abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals, per l’exercici 2013.
Vista la proposta de l’Alcaldia de sol·licitar aquestes compensacions, així com de la distribució
de les retribucions,
El Ple per unanimitat dels presents acorda:
PRIMER. Acordar la dedicació en règim de plena dedicació del següent càrrec electe:
 INES MORE TOLO, Regidora.
SEGON. Acordar efectuar l’assignació de retribució del següent imports mensuals a raó de
dotze mensualitats:
 Ines More Tolo: 1.033,23 €.
TERCER. Assumir el pagament de les quotes empresarials que corresponguin a la Seguretat
Social.
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QUART. La quantitat anteriorment assignada, es meritarà a comptar del dia 01/01/2013.

En compliment de l’art. 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es fa constar que durant la sessió han intervingut tots
els assistents, i que, si ha calgut reflectir expressament alguna opinió, s’ha fet constar en
l’apartat corresponent.
En compliment de l’esmentat art. 110 estenc la present acta i dono fe del seu contingut.

