AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/19
Data: 14 d'octubre de 2019
Caràcter: Extraordinari amb urgència
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 107 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 l’art. 3.2.a. del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en relació a
les funcions de fe pública comprèn: “Preparació d’assumptes que hagin de ser inclosos en
l’ordre del dia de les sessions que celebrin el Ple, la Junta de Governi qualsevol altre òrgan
col·legiat de la Corporació en què s’adoptin acords que vinculin a aquesta, de conformitat
amb l’establert per l’Alcalde o President de la mateixa, i l’assistència a aquest en la
realització de la corresponent convocatòria, s’informa mitjançant les observacions de
secretaria que consten tot seguit de cadascun dels punts de la proposta de l’ordre del dia en
què sen formulin, d’acord amb els assumptes que s’han fet arribar a aquesta secretaria per
tal de ser sotmesos a la consideració del ple extraordinari i urgent de la Corporació del dia
14 d’octubre de 2019.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Convocar sessió extraordinària amb urgència del ple municipal pel dia 14
d'octubre de 2019, a les 19:00 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. Propostes
1.1. SERVEIS TRANSVERSALS
1.1.1. ALCALDIA
1.1.1.1. Declaració de la urgència de la sessió extraordinària del Ple núm. 2019/19, de
14 d'octubre
1.1.1.2. Moció conjunta del grups municipals de la CUP-AMUNT, JUNTSxBERGAJUNTS i ERC-AM, de resposta a la sentència del tribunal suprem i per
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demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa
del dret d'autodeterminació
Observacions de secretaria: El secretari adverteix que, atès la sentència
937/2019 de la secció quarta de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal
Suprem en el recurs 352/2018 es declara nul de ple dret tota declaració de
naturalesa política sempre que la mateixa no tingui a veure amb qüestions
d’interès municipal o de les competències que corresponguin a les entitats
locals d’acord amb la constitució i l’ordenament jurídic vigent
Segon.- Peu de recursos:
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia
d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la lLlei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva notificació, o en el seu cas, publicació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà
d’un mes a comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la
resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva
notificació o sense termini per interposar-lo,des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No
obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició”

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat
i signat electrònicament.
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari
Antoni Pérez i Zúñiga
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