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DECRET

PROCEDIMENT

Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/22
Data: 16 de desembre de 2019
Caràcter: Extraordinari

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. 

L’article 164 del ROM de Berga preveu la realització d’un Ple de caràcter extraordinari i 
monogràfic per tal d’aprovar el pressupost General de l’Ajuntament de Berga, abans del dia 
15 d’octubre.

En la preparació de l’ordre del dia, l’alcaldessa accidental ha estat assistida pel secretari, d’acord amb 
les funcions 3.2.a. del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en relació a les funcions 
de fe pública comprèn: “Preparació d’assumptes que hagin de ser inclosos en l’ordre del dia 
de les sessions que celebrin el Ple, la Junta de Governi qualsevol altre òrgan col·legiat de la 
Corporació en què s’adoptin acords que vinculin a aquesta, de conformitat amb l’establert 
per l’Alcalde o President de la mateixa, i l’assistència a aquest en la realització de la 
corresponent convocatòria”, d’acord amb els assumptes que s’han fet arribar a aquesta 
secretaria per tal de ser sotmesos a la consideració del ple de la Corporació del dia 16 de 
desembre de 2019

DISPOSICIÓ
 
L’Alcaldessa resol:
 
Únic.- Convocar sessió extraordinària del ple municipal pel dia 16 de desembre de 2019, a 
les 19:00 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:

Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea d’Economia i Hisenda

1. Propostes

1.1. SERVEIS ECONÒMICS

1.1.1. INTERVENCIÓ
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1.1.1.1. Aprovació del pressupost general de l'Ajuntament de Berga, Organismes Autònoms 
i empresa municipal 2020,  així com les bases d'execució i plantilla orgànica.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcaldessa 
accidental, Roser Rifà Jané, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat 
i signat electrònicament.

L’alcaldessa acctal., El secretari
Roser Rifà Jané Antoni Pérez i Zúñiga
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