AJUNTAMENT DE BERGA

CERTIFICAT
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga
CERTIFICO
1. Que el dia 13 de juny de 2017 l’alcaldessa va dictar el decret 2017/411, el segon i
tercer punts de la part dispositiva del qual es transcriuen a continuació:
Segon. Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia,
les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades
pels tinents d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent:
- Primer/a tinent d’alcalde: Oriol Camps i Cervera
- Segon/a tinent d’alcalde Francesc Ribera i Toneu
- Tercer/a tinent d’alcalde: Mònica Garcia i Llorens
- Quart/a tinent d’alcalde: Eloi Escútia i Fors
- Cinquè/na tinent d’alcalde: Ivan Sànchez i Rodríguez
Tercer. La suplència o substitució transitòria en el casos de vacant, absència,
malaltia o qualsevol altre impediment es produirà automàticament pel Primer/a
Tinent d’Alcalde. No obstant això, quan l’Alcaldessa s’absenti del terme municipal
per mes de vint-i-quatre hores, sense haver realitzat cap delegació o bé, quan per
causes imprevistes li hagués resultat impossible atorgar-la, el substituirà en la
totalitat de les seves funcions el Tinent d’Alcalde a qui correspongui segons el seu
ordre de nomenament, donant-se compte a la resta de la Corporació.
2. Que el Ple de la corporació, en sessió del dia 4 d’octubre de 2018 va «Restar
assabentats de la sentència dictada pel Jutjat Penal núm. 2 de Manresa el dia 20 de juny de
2018 en el procediment abreujat 30/2017, instruït pel Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Berga contra
Montserrat Venturós Villalba per un delicte de desobediència comès per autoritat pública,
previst i penal a l’article 410.1 del Codi Penal, quina part dispositiva es transcriu en l’apartat
motivació» en la qual se la condemna a «6 mesos d’inhabilitació especial per a l’exercici de
qualsevol ocupació o càrrec públic».
3. Que en el Ple de la corporació, en sessió del dia 18 d’octubre de 2018, es va
procedir a l’elecció d’alcalde/ssa, i es va declarar l’alcaldia vacant.
I perquè així consti, per al seu coneixement i als efectes de la seva constància, estenc
aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcalde accidental, a Berga, 23 d’octubre
de 2018.
Vist i plau,
L’alcalde acctal.,

El secretari,

Oriol Camps Cervera

Antoni Pérez Zúñiga
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