AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET

PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2018/16
Data: 20 de desembre de 2018
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.
DISPOSICIÓ
L’Alcalde accidental resol:
Únic.- Convocar sessió Extraordinària del ple municipal pel dia 20 de desembre de 2018, a
les 20:00 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:
Dictàmens de la Comissió informativa de l’àrea municipal
1. Propostes
1.1. SERVEIS A LES PERSONES
1.1.1. OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
1.1.1.1.

Xifra de població del municipi a 1 de gener de 2018

1.2. SERVEIS TRANSVERSALS
1.2.1. PERSONAL
1.2.1.1. Ratificació acord mesa general de negociació complement IT 100%
Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea especial de comptes
1.3. SERVEIS ECONÒMICS
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1.3.1. INTERVENCIÓ
1.3.1.1. Aprovació compte general del pressupost de l'any 2017 de l'Ajuntament de
Berga, els seus organismes autònoms i l'empresa municipal.
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat i signat
electrònicament.
L’Alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

El secretari
Antoni Pérez i Zúñiga
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