
 
 

CERTIFICAT 

 
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 
 
 
ELENA FÍGULS RIU, secretaria accidental de l’Ajuntament de Berga, 
 
CERTIFICO que el ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de 
juliol de 2021, va aprovar l’acord que es transcriu a continuació 

 

PROCEDIMENT 

 

TITOL EXPEDIENT Cartipàs municipal 2019-2023 (2on. expedient) 

Núm. Exp.: X2020001684 
TITOL PROPOSTA Modificació de la composició de les Comissions Informatives 

 
MOTIVACIÓ 
Atès que el ple de la corporació en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2019 va crear les 
Comissions Informatives i en va designar els seus membres. 
 
Atès que en data 4 de febrer de 2021 el ple va aprovar una modificació dels membres de les 
Comissions Informatives. 
 
Atès que en data 8 de juliol de 2021 el ple de la corporació va prendre coneixement de la 
renúncia al càrrec d’alcaldessa i al càrrec de regidora de la senyora Montserrat Venturós 
Villalba 
. 
Atès que en el ple de data de 16 de juliol de 2021 va prendre possessió el senyor Andreu 
Comas Gardner com a regidor de la CUP-AMUNT i va nomenar alcalde de l’Ajuntament de 
Berga al senyor Ivan Sànchez Rodriguez. 
 
Vist els articles. 4.1.a), 62 LBRL, 6.2 i 49 TRLCat. i 35 ROF que contemplen que correspon en 
tot cas, als municipis la potestat reglamentària i d’autoorganització. 
 
DISPOSICIÓ 
 
El Ple de la corporació acorda: 
 
Primer. Modificar la composició de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, quedant 
aquesta de la següent manera: 
 
President/a   

 Alcalde/essa Ivan Sànchez Rodriguez 
Vocals   
 1 membre CUP  
  Marià Miró Manubens 
 suplent Roser Rifà Jané 
 1 membre JxB  
  Francesc Torrents Lapuerta 
 suplent Ferran Aymerich Torner 
 1 membre ERC  
  Ramon Camps Garcia 
  Dolors Tous Bruch 
 1 membre PSC  
  Abel García Marín 



 
 
 
 
Segon. Modificar la composició de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Finalistes, 
quedant aquesta de la següent manera: 
 
President/a   

 Alcalde/essa Ivan Sànchez Rodriguez 
Vocals   
 1 membre CUP  
  Eloi Escútia Fors 
 suplent Aleix Serra Uró 
 1 membre JxB  
  Marc Marginet Sensada 
 suplent Ferran Aymerich Torner 
 1 membre ERC  
  Ramon Camps Garcia 
  Dolors Tous Bruch 
 1 membre PSC  
  Abel García Marín 
 
 
Tercer. Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’Alcaldia (o en el seu cas Ple) d’aquesta Corporació, de conformitat amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
seva notificació, o en el seu cas, publicació. 
 
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar 
des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la 
resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no pot interposar-se de nou 
el mateix recurs. 
 
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini 
màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per 
interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant 
això, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició”. 

 
 
Sotmesa a votació la proposta transcrita a dalt, s’aprova per Majoria simple amb el 
següent resultat: 
 
Vots a favor: 7 vots del grup municipal de la CUP-AMUNT, 6 vots del grup municipal 
de JUNTSxBERGA  2 vots del grup municipal d’ERC-AM i 1 vot del grup municipal del 
PSC-CP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions:  } 
 
I perquè així consti, per al seu coneixement, estenc aquest certificat, d’ordre i amb el 
vistiplau de l’Alcalde, Ivan Sànchez Rodríguez, a reserva del text que resulti de 
l’aprovació de l’acta, al municipi de Berga, datat i segellat electrònicament. 
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