AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET 368/2017
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2017/8
Data: 1 de juny de 2017
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 Ordinari del ple municipal pel dia 1 de juny de 2017, 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:
0. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Ivan Sànchez Rodríguez
Proposta de secretaria
1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors
1.1.
1.2.

PLE2017/6 Ordinari 04/05/2017
PLE2017/5 Extraordinari 20/04/2017

Propostes d’alcaldia
2. Propostes
2.1. SERVEIS TERRITORIALS
2.1.1. OBRES, SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA
2.1.1.1. Contracte administratiui d’obres d’urbanització els Pedregals: extinció i liquidació
del contracte.
2.2. SERVEIS ECONÒMICS
2.2.1. INTERVENCIÓ
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2.2.1.1. Liquidació del concurs per l’explotació del bar de les instal·lacions esportives
municipals situades al carrer Guillem de Berguedà s/n, en règim d’arrendament
Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea municipal
2.3. SERVEIS TRANSVERSALS
2.3.1. CONTRACTACIÓ
2.3.1.1. Adhesió al contrate derivat (EXP. 2015.05 D1), de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
(EXP 2015.5. D01), per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 al
31 de desembre de 2017
2.3.2. SECRETARIA
2.3.2.1. Aprovació de la xifra d'habitants a 1 de gener de 2017
Part de Control
3. Part de control
3.1. Donació de compte de la sentència 50/17, recaiguda en el recurs PO 273/13 interposada
per BIFIDUS PRODUCTIONS SL en el Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona.
3.2. Cartipàs municipal 2015-20196: Donació de compte del decret 2017/342, d'adscripció del regidor
Jordi Travé Muntada en el grup municipal de CIU
3.3. Donació de compte de les disposicions de l’alcalde i de la Junta de Govern Local adoptades des de
la darrera sessió ordinària.
3.3.1. Decrets de l’alcaldia: del 308/2017 al 367/2017.
3.3.2. Juntes de govern local: de la 15/2017, de 13 d’abril, a la 19/2017, d’11 de maig.
3.4. Informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les objeccions
efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.
3.5. Precs i preguntes.
DECLARACIÓ DE FE PUBLICA.

ANTONI PÉREZ I ZÚÑIGA, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcalde,
Montserrat Venturós Villalba, dicta aquest acte i signa la seva documentació, d’ordre i
amb el seu vistiplau, a Berga, el dia 29 de maig de 2017, la qual queda integrada pel
full de paper segellat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, incorporat al
seu Llibre de resolucions número 302468-E.
L’Alcaldessa

El secretari

Montserrat Venturós Villalba

Antoni Pérez i Zúñiga

