
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 263/2018 Modificació de les retribucions de càrrecs electes 
Assumpte: Edicte modificació retribucions càrrecs electes 

 
 

EDICTE 
 
l’Ajuntament en la sessió de 01/03/2018 sense perjudici del que en pugui resultar en 
el moment d’aprovar l’acta i per unanimitat va adoptar l’acord següent: 
 
5.MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DE CÀRRECS ELECTES. EXP. 
263/2018 
 
Vist que per Decret de l’alcalde 91/2017, de 13 de juny, es va acordar: 
 
Primer.-Establir les àrees o regidories de gestió de 

l’Ajuntament de Taradell i l’adscripció de regidors delegats de 

la gestió, següents: 

 

-Regidoria d’igualtat: Mercè Riera Camps (ERC). 

-Regidoria de participació: Salvador Clot Tor (ERC). 

-Regidor adjunt a la regidoria de governació: Lluís Rodríguez 

Rufart (ERC). 

-Regidor adjunt a la regidoria de medi ambient: Xavier Blancafort 

Pujols (ERC). 

-Regidoria de relacions institucionals: Jacint Casadevall Puig 

(SI). 

 

Segon.-Delegar en els regidors relacionats en l’anterior apartat 

de la part dispositiva d’aquesta Resolució, en les regidories i 

condició que els hi són atribuïdes, les facultats de direcció, 

gestió i coordinació de les mateixes i dels serveis que en 

depenen, així com la impulsió dels tràmits, elevant, si és el 

cas, proposta de resolució als òrgans de govern municipal per a 

la seva adopció, amb efectes el dia 15 de juny de 2017. 

 
Que l’exercici d’aquestes funcions per part dels regidors relacionats s’ha fet plenament 
efectiva a partir de l’1 de febrer de 2018. 
 
Que en el Ple de 25 de juny de 2015 del cartipàs municipal, es va aprovar, entre 
d’altres acords, el règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de 
la Corporació, on es preveu  una indemnització per reunions de coordinació de l’Àrea 
de Noves Tecnologies i Comunicació i Cultura. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 



 

 

Primer.-Modificar el punt Segon apartat e) de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Taradell de data 25 de juny de 2015, de règim de dedicació, retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació, que quedarà redactat de la forma 
següent: 
 
“ e) Reunions de Coordinació de les Àrees de: Noves Tecnologies i Comunicació, de 
Cultura, Igualtat, Participació, Governació, Medi Ambient i Relacions Institucionals 
percebran el règim d’assistències següent: per cada reunió 64,92 €.” 
 
Segon.-El efectes econòmics de l’anterior s’estableixen a data 1 de febrer de 2018. 
 
 
 
Taradell, 9 de març de 2018 
 
Lluís Verdaguer Vivet 
Alcalde 
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