AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
ASSISTENTS
Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Excusa: Sr. Jordi Coll i Capdevila

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 3/2014
Caràcter: extraordinària i urgent
Dia: 21 de febrer de 2014
Hora d’inici: 23:30 hores
Hora d’acabament: 24:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, treballadora de l’Ajuntament i
secretària delegada permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel SAT del Consell
Comarcal del Ripollès en funcions de Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
Únic. Aprovació de les indemnitzacions per assistències a plens del regidors de
la corporació.
Prèviament els assistents aproven per unanimitat la urgència de la
convocatòria motivada per l’informe de la interventora.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracta el punt inclòs a l’ordre
del dia següent:
Únic. Aprovació de les indemnitzacions per assistències a plens del
regidors de la corporació.
Vista la regulació del sistema de dietes i indemnitzacions dels membres de les
corporacions locals de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL;
Vist que l’incendi patit per la corporació el passat 30 de desembre de 2013 ha
destruït les actes de Plens de la corporació i no es pot comp rovar l’acord del Ple
que va establir al seu dia les indemnitzacions dels regidors;
Vist que l’alcalde percep retribucions per dedicació segons acord del Ple de data
29-01-2009 de dedicació parcial corresponent al 65% de dedicació a l’exercici
del càrrec d’alcalde de les Llosses, amb una retribució bruta mensual de 671,59
euros;
Atès que tal i com estableix l’article 75.3 de la llei 7/1985 i l’article 13 del Reial
Decret 2568/1986, només els membres de la corporació que no tinguin ni
dedicació exclusiva, ni parcial, podran percebre assistències per la presència
efectiva a les sessions plenàries. Però és necessari que aquestes siguin
aprovades pel plenari de la corporació.
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Vist l’informe d’intervenció;
Vist l’informe de Secretaria sobre la legalitat dels pagaments efectuats fins al
dia de la data;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar les indemnitzacions per assistències als Plens de tos els regidors
que no tenen dedicació per import de 200 €/any cadascun.
2. Publicar l’anunci corresponent al BOP de Girona amb les retribucions i
indemnitzacions dels regidors de l’Ajuntament per a general coneixement.
3. Notificar-ho a la Interventora per al seu coneixement.
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat dels quatre membres
assistents dels cinc que de fet i dret integren la corporació.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc
i data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el
seu vistiplau.
Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila

