AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET 2017/442
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2017/10
Data: 6 de juliol 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 6 de juliol 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:
Proposta de secretaria
1. Lectura i aprovació de l'acta de les sessions anteriors
1.1.
1.2.
1.3

PLE2017/7 Extraordinari 28/05/2017
PLE2017/9 Extraordinari amb urgència 08/06/2017
PLE2017/8 Ordinari 01/06/2017

Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea especial de comptes
2. Propostes
2.1. SERVEIS ECONÒMICS
2.1.1. INTERVENCIÓ
2.1.1.1. Expedient de modificació de crèdits 1/2017
Dictàmens de la Comissió informativa de l’àrea municipal
2.2. SERVEIS A LES PERSONES
2.2.1. PROMOCIO ECONOMICA
2.2.1.1. Festes locals 2018
2.3. SERVEIS TRANSVERSALS
2.3.1. PERSONAL
2.3.1.1. Ratificació del decret d'Alcaldia 2017/396 d'establiment dels criteris generals pel
pagament de gratificacions i compensació per serveis extraordinaris al personal de
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la Corporació per als anys 2017, 2018 i 2019, i especialment per les festes de la
Patum 2017, 2018 i 2019.
2.3.2. SECRETARIA
2.3.2.1. Modificació de la composició de les Comissions Informatives
2.3.2.2. Cartipàs municipal 2015-2019: Nomenament de representants de la Corporació a
òrgans col·legiats, que sigui competència del Ple
2.3.3. ALCALDIA
2.3.3.3. Moció que el grup municipal d'ICV eleva al ple, en favor de Berga, municipi
cardioprotegit
Propostes d’alcaldia
2.3.4. CONTRACTACIÓ
2.3.4.1. Contracte administratiu de subministrament consistent en l'arrendament financer
d'emissores per la policia local, amb opció de compra
Part de Control
3. Part de control
3.1. Moció del grup municipal d'ERC, d'adhesió a la campanya "No puc esperar més!"
3.2. Moció del Grup Municipal de CIU per donar suport a l'ensenyament públic i concertat a la
ciutat de Berga davant l'ofensiva discriminatòria de la CUP
3.3. Donació de compte del decret d'alcaldia 388/20017, de 7 de juny, d'adscripció del regidor
Ivan Sánchez Rodríguez en el grup municipal de la CUP-PA
3.4. Donació de compte del decret 2017/410, de 13 de juny, de designació de membres de la
Junta de Govern Local
3.5. Donació de compte del decret d'alcaldia 2017/411, de nomenament de tinent d'alcalde
(Ivan Sànchez)
3.6. Donació de compte del decret 2017/420, de modificació de l'estructuració de les àrees i
delegació general d'atribucions i gestió als membres de la Junta de Govern Local
3.7. Donació de compte de les disposicions de l’alcalde i de la Junta de Govern Local
adoptades des de la darrera sessió ordinària.
3.7.1. Decrets de l’alcaldia: del 368/2017 al 441/2017.
3.7.2. Juntes de govern local: de la 20/2017, de 15 de maig, a la 22/2017, de 26 de juny.
3.8. Informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les
objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.
3.9. Informe sobre personal eventual
3.9. 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 3 de juliol 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
302603-E.
L’Alcaldessa
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