AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2018/14
Data: 22 de novembre 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 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.
Atès els articles 103.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 47 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, 109.3 ROM de Berga i 82 a 84 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament dels ens locals.
Atès l’article 164 del ROM, es preveu la realització d’un Ple de caràcter extraordinari, i
monogràfic per tal d’aprovar el pressupost General de l’Ajuntament de Berga. Aquest
s’haurà de celebrar abans del dia 15 d’octubre de cada any.
En aquest sentit, el pressupost de cadascú dels organismes autònoms i societat de capital
integrament municipal, hauran d’aprovar la seva proposta de pressupost i trametre-la a
l’Ajuntament abans del 15 de setembre de cada any, acompanyada de la documentació i
informes que d’acord amb el text refós que la Llei reguladora de les hisendes locals preveu
que hi ha de figurar. En el cas de les societats mercantils de capital integrament municipal,
o en aquelles en que l’Ajuntament hi tingui la participació majoritària, es remetre cada any:
les seves previsions d’ingressos i despeses, els programes anuals d’actuació, inversions i
finançament per a l’exercici següent.
Sobre les bases dels pressupostos aprovats pels organismes autònoms, i les previsions
d’ingressos i despeses de la societat de capital integrament municipal, l’Alcalde formarà el
pressupost general de l’Ajuntament i el remetrà, informat per la Intervenció general
municipal amb els annexes i documentació complementaria previstos als arts. 166.1 i 168
del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, al Ple de l’Ajuntament abans del
dia 15 d’octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució.
L’acord d’aprovació del pressupost general haurà de ser únic, i inclourà el detall dels
pressupostos que l’integren, no podent aprovar-se cap d’ells, de forma separada.
DISPOSICIÓ
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AJUNTAMENT DE BERGA

L’alcalde accidental resol:
Únic.- Convocar sessió Extraordinària del ple municipal pel dia 22 de novembre 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:
Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea especial de comptes
1. Propostes
1.1. SERVEIS ECONÒMICS
1.1.1. INTERVENCIÓ
1.1.1.1. Aprovació pressupost general ajuntament, organismes autònoms i empresa
municipal 2018, així com les bases d'execució i plantilla orgànica.
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Marc Portell Peipoch, secretari accidental 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 accidental

El secretari accidental

Oriol Camps Cervera

Marc Portell Peipoch
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