ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA DE 17 DE FEBRER DE 2012.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 14:00 hores del dia 17 de Febrer
de 2012, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió
extraordinària que ha estat prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr.
Alcalde Enric Gironella Colomer, i amb l’assistència dels regidors que a
continuació s’indiquen: Carles Sagué Caselles, Francesc Vilarrasa Rique,
Moisès Nogué Ribas, Lluis Torrecabota Pedregós,Antonio Bernad Prats i Bart
M. J. Bekaert,
Amb l’assistència de la Secretària Interventora de la Corporació. Sra. Olga
Serrats Juanola,
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
UNIC.-Sol·licitud de compensació econòmica per a l’any 2012 de les
retribucions de càrrecs electes.
Vista la Resolució GRI/120/2012 d’aprovació de convocatòria per a l‘any 2012
de compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinat càrrecs electes locals.
Ates que el Ple de l’ajuntament en sessió celebra el dia 2 de gener de 2012, va
acordar la dedicació en règim complet del Sr. Alcalde, Enric Gironella Colomer,
amb un percentatge de dedicació del cent per cent, efectuant una assignació
de retribució de mil trenta-tres euros amb vint-i-tres cèntims (1033,23 €)
mensuals bruts, a raó de dotze mensualitats per any natural, tot comunicant
aquesta circumstància, als efectes que corresponguin, a la seguretat social i
que la quantitat anteriorment assignada, es meritaran a comptar del dia 1 de
gener de 2012.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Sol·licitar al departament de governació i relacions institucionals de la
generalitat de Catalunya una compensacions econòmica a favor de
l’ajuntament de Cistella perquè aboni retribucions a :
ENRIC GIRONELLA COLOMER, provist del DNI núm. 40428998N, alcalde,
amb data d’alta a la seguretat social des de l’1 de gener de 2012, per 12 mesos
i amb dedicació exclusiva del 100%.

Segon.- Notificar l’anterior acord al departament de governació i relacions
institucionals de la generalitat de Catalunya
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 14:10 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
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