AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2018/11
Data: 4 d'octubre 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’alcaldessa resol:
Únic.- Convocar sessió ordinària del ple municipal pel dia 4 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:
Proposta de secretaria
1. Lectura i aprovació de l'acta de les sessions anteriors
1.1.
1.2.

PLE2018/10 Extraordinari 06/09/2018
PLE2018/9 Ordinari 06/09/2018

Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis a les Persones
2. Propostes
2.1. SERVEIS A LES PERSONES
2.1.1. SERVEIS SOCIALS
2.1.1.1. Proposta d'aprovació per part del Ple de la Corporació de l'addenda 2017 del conveni
marc interadministratiu de col.laboracíó entre el Consell Comarcal del Berguedà i els
Ajuntaments de la comarca per l'organització i finançament dels serveis socials,
inclusió, ciutadania i migració, igualtat i joventut 2016-2019.
Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea municipal
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2.2. SERVEIS TRANSVERSALS
2.2.1. POLICIA LOCAL
2.2.1.1. Resolució d'expedient sancionador per infracció a l'Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d'Animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
2.2.1.2. Resolució d'expedient sancionador per infracció a l'Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d'Animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
2.2.2. PERSONAL
2.2.2.1. Sol·licitud de compatibilitat amb l’exercici d’una segona activitat privada activitat Sr.
Omar Roca García.
2.2.2.2. Sol·licitud de compatibilitat amb l’exercici d’una segona activitat privada activitat Sra.
Ester Casas Vilarmau.
2.2.2.3. Modificació plantilla i tercera modificació de la relació de llocs de treball.
Part de Control
3. Part de control
3.1. Mocions
3.2. Donació de compte de les disposicions de l’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades
des de la darrera sessió ordinària
3.2.1. Decrets de l’alcaldia: del 558/2018 al 594/2018.
3.2.2. Juntes de govern local: de la 32/2018, de 30 d’agost, a la 36/2018, de 27 de setembre.
3.3. Informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les objeccions
efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.
3.4. Informe sobre personal eventual.
3.5. Precs i preguntes.

DECLARACIÓ DE FE PUBLICA.
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, en el
dia i hora de la signatura.
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari
Antoni Pérez Zúñiga
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