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DILIGÈNCIA

Atès que l’article 105 del ROM estableix que el Ple celebrarà sessions ordinàries, com a mínim, 
amb caràcter bimensual, respectant en tot cas la periodicitat establerta mitjançant acord del 
propi Ple a l’inici del mandat, en el que s’establiran, a més, les dates i horari concret de 
celebració.

Atès que el Ple de la Corporació en sessió del dia 30 de juny de 2015 va establir:  (...) com a 
règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació el primer dijous hàbil de cada mes, a les 
vint (20:00) hores, amb les següents excepcions:

- El mes d’agost que no se celebrarà ple ordinari.
- El mes de gener la sessió plenària se celebrarà un dijous dintre de la primera 

quinzena del mes.
- Quan la celebració d’una sessió ordinària del ple s’escaigués amb les festes de 

la Patum, així com amb la Setmana Santa, la sessió ordinària es desplaçarà una 
setmana abans o desprès de la de celebració de la festa. (...)

Atès que en data 4 de febrer de 2018, en què s’ha de convocar la sessió ordinària del dia 7 de 
febrer de 2019 l’alcaldia ha ordenat que la sessió del dia 7 no es convoqui, i que se celebrarà 
sessió plenària el dia 14 de febrer.

Estenc aquesta diligència per a fer constar que la sessió ordinària 2019/2 del Ple de la 
Corporació corresponent al dia 7 de febrer de 2019 no se celebrarà i per tant no ha estat 
convocada.

I perquè consti signo la present diligència, per a la seva transcripció al llibre d’actes de sessions 
del Ple, a la ciutat de Berga, el dia 4 de febrer de 2019.

Assabentat:
El secretari acctal. L’Alcalde acctal.

Marc Portell Peipoch Oriol Camps Cervera
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