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DECRET

PROCEDIMENT

Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/3
Data: 14 de febrer de 2019
Caràcter: Ordinari

MOTIVACIÓ

L’acte s’adopta de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que estableixen els articles 105 i 108 
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Berga, que estableix que, en cas de no 
existir en primera convocatòria el quòrum de constitució requerit, quedarà automàticament 
convocada la sessió per la seva celebració, en segona convocatòria, 48 hores després. 

DISPOSICIÓ
 
L’Alcalde accidental resol:
 
Primer.- Convocar sessió Ordinari del ple municipal pel dia 14 de febrer de 2019, a les 
20:30 hores, en primera convocatòria, i 48 hores després, en segona convocatòria, al saló 
de sessions de la casa consistorial, amb el següent ordre del dia:

Proposta de secretaria

1. Lectura d’actes de sessions anteriors

1.1. PLE2019/1 Ordinari 10/01/2019

Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea especial de comptes

2. Propostes

2.1.  SERVEIS ECONÒMICS

2.1.1. INTERVENCIÓ

2.1.1.1. Aprovació compte del Recaptador 2018

Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea municipal

2.2. SERVEIS TRANSVERSALS

2.2.1. PERSONAL

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 309e742d6c694395b80f8957f881ddf2001

Url de validació https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/97 - Data Resolució: 11/02/2019

https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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2.2.1.1. Sol·licitud compatibilitat Mireia Ballesté

Part de control

3. Part de Control

3.1 Donació de compte de la providència dictada per la Sala del Contenciós administratiu 
del Tribunal Suprem, d'inadmissió a tràmit del recurs de casació 1749/18 contra la 
sentència núm.789/2017, de 23 de novembre, de la Secció tercera de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la qual 
també se'n dona compte, estimatòria del recurs 58/11 interposat per Ernest Prat Real 
contra l'acord de 17 de novembre de 2010 del Conseller de Política Territorial i Obres 
públiques de la Generalitat de Catalunya, d'aprovació definitiva de la modificació 
puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Berga en l'àmbit de les 
parcel·les 120 i 121 del Polígon Industrial de la Valldan

3.2. Donació de compte de la sentència 677/2018 recaiguda en el recurs d'apel·lació 
88/2018 contra la sentència 278/2017, de 18 de desembre de 2017, recaiguda en el 
recurs 378/2015 E interposat per Andreu Catllà Sancliments contra la desestimació 
per part del Ple de 7 de maig de 2015 dels recursos de reposició contra l'acord del Ple 
de 5 de febrer de 2015, d'aprovació de la relació de llocs de treball.

3.3. Donació de compte de les disposicions de l’alcaldia i de la Junta de Govern Local 
adoptades des de la darrera sessió ordinària

3.3.1. Decrets de l’alcaldia: del 15/2018 al 96/2019
3.3.2. Juntes de govern local: de la 48/2018, de 20 de desembre de 2018, a la 5/2019, 

de 31 de gener de 2019.

3.4. Informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les 
objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.

3.4.1. Informe d’intervenció per donar compte al ple dels reparaments que s’han 
efectuat per part d’intervenció, durant el mes de gener, degut a un conjunt 
d’expedients que s’han hagut de tramitar amb reparament.

3.6. Informe d’intervenció sobre estat execució del pressupost 4rt. trimestre 2018

3.7. Informe d’intervenció sobre període mitjà de pagament a proveïdors 4rt. Trimestre 
2018.

3.8. Precs i preguntes

Segon.- Peu de recursos
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’Alcaldia 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.
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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 es 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, no es podrà interposar aquest recurs fins 
que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.”

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Oriol Camps 
Cervera, Oriol Camps Cervera dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, 
datat i signat electrònicament.

L’Alcalde accidental, El secretari

Oriol Camps Cervera         Antoni Pérez i Zúñiga


		2020-02-07T12:38:37+0100
	Administració electrònica




