AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2018/12
Data: 18 d'octubre 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, de conformitat amb l’article 40.5 del Real Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Régim
jurídic de les Entitats Locals, 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 resol:
Únic.- Convocar sessió Extraordinària del ple municipal pel dia 18 d'octubre 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:
1. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Berga de
la senyora Ermínia Altarriba Gorgas.
2. Pressa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Berga del senyor Hug Tuyet
Plans.
3. Elecció de l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Berga.
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, en el dia i
hora de la signatura.
L’Alcalde,

El secretari

Oriol Camps Cervera

Antoni Pérez i Zúñiga
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