AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET

PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2018/15
Data: 13 de desembre de 2018
Caràcter: Ordinari
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 105 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 accidentalresol:
Únic.- Convocar sessió ordinària del ple municipal pel dia 13 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:
Proposta de secretaria
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors
1.1. PLE2018/13 Ordinari 08/11/2018
1.2. PLE2018/14 Extraordinari 22/11/2018
Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea municipal
2. Propostes
2.1. SERVEIS TRANSVERSALS
2.1.1. SECRETARIA
2.1.1.1. Revisió de l'inventari municipal de béns 2018
2.1.1.2. Modificació de la composició de les Comissions informatives
2.1.1.3. Modificació dels representants de la Corporació a òrgans col·legiats, que sigui
competència del Ple.
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Part de Control
3. Part de Control
3.1. Mocions
3.1.1.Moció que el grup municipal del PDeCAT presenta al ple, en relació a la vaga de
fam dels presos polítics
3.2. Donació de compte al ple dels decrets 2018/694, de modificació de la composició de la
Junta de Govern Local, i de modificació de les competències delegades de l'alcaldia en
la Junta de Govern Local, 2018/696, de nomenament de tinent d'alcalde, i núm.
2018/697, de modificació de l'estructuració de les àrees i delegació general
d'atribucions de gestió als membres de la Junta de Govern Local
3.3. Donació de compte de l’adscripció del regidor Ramon Camps García al grup municipal
d’ERC-AM, com a portaveu del grup.
3.4. Donació de compte de l’adscripció de la regidora Roser Valverde Lojo al grup
municipal de la CUP-PA.
3.5. Donació de compte del decret 2018/670, de nomenament per màxima urgència Sra.
Laura Baltar Carrasco com a Tècnic Mig Gestió Intervenció.
3.6. Donació de compte de les disposicions de l’alcaldia i de la Junta de Govern Local
adoptades des de la darrera sessió ordinària
3.6.1. Decrets de l’alcaldia: del 663/2018 al 724/2018
3.6.2. Juntes de govern local: de la 41/2018, de 31 d’octubre, a la 45/2018, de 29 de
novembre.
3.7. Informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les
objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.
3.8. Precs i preguntes
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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