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DECRET

PROCEDIMENT

Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/18
Data: 15 d’octubre de 2019
Caràcter: Extraordinari amb urgència

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 106 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’ alcaldessa  resol: 

Primer.- Convocar sessió Extraordinari amb urgència del ple municipal pel dia 15 d’octubre  de 
2019, a les 12:00 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. Propostes

1.1. SERVEIS TRANSVERSALS

1.1.1. SECRETARIA

1.1.1.1. Declaració de la urgència del ple extraordinari núm. 2019/18 del dia 15
d'octubre de 2019, pel sorteig per la composició de les meses electorals a les
eleccions generals del 10 de novembre de 2019

1.1.1.2. Sorteig per a la composició de les meses electorals per les eleccions generals del dia 10 de 
novembre de 2019

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 
de 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 es pot interposar-se de nou el mateix recurs.

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

Codi Segur de Validació 08af3690ff5343e19add6dfafd416a79001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/666 - Data Resolució: 11/10/2019
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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 s’hagi 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’Alcaldessa, 
Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat 
i signat electrònicament.

L’Alcaldessa, El secretari

Montserrat Venturós Villalba           Antoni Pérez i Zúñiga
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