AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET 2017/582
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2017/12
Data: 7 de setembre 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 7 de setembre 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. PLE 2017/10 Ordinari 06/07/2017
1.2. PLE 2017/11 Extraordinari amb urgència 03/08/2017
Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea de Servei a les Persones
2. Propostes
2.1. SERVEIS A LES PERSONES
2.1.1. CULTURA
2.1.1.1. Nomenament dels nous membres del Patronat de la Patum.
Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea especial de Comptes
2.2. SERVEIS ECONÒMICS
2.2.1. INTERVENCIÓ
2.2.1.1. Expedient modificació de crèdits 2/2017.
Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea Municipal
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2.3. SERVEIS TRANSVERSALS
2.3.1. SECRETARIA
2.3.1.1. Cartipàs municipal 2015-2019: Cessament d'administradors de la legislatura 20112015 en el Consell d'Administració de la Societat Municipal BRG-Progrés SLU.
2.3.1.2. Ratificació del decret 2017/552, d'11 d'agost, de requeriment de documentació a
Tossalet de Berga SL, cessió concessió piscina coberta.
2.3.2. CONTRACTACIÓ
2.3.2.1. Contracte administratiu de subministrament i instal·lació de lluminàries per a la
millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Berga: sol·licitud de
pròrroga del contracte.
2.3.3. PERSONAL
2.3.3.1. Ratificació del decret 2017/448 de règim de retribucions i dedicació de nou
membre de la Corporació - Ivan Sánchez.
2.3.3.2. Segona modificació de la Relació de Llocs de Treball.
2.3.3.3. Sol·licitud de compatibilitat amb l’exercici d’una activitat privada – Martín Miguel
Rodríguez Codina.
Part de Control
3. Part de control
3.1.

Donació compte de la sentència 383 de la sala del Contenciós Administratiu secció 3,
del Tribunal de Justícia de Catalunya, recaiguda en el recurs 356/2012 interposat en el
Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona per Gran Via Berga SL.

3.2.

Donació de compte de la sentència 129/2017, recaiguda en el recurs ordinari 273/20155 interposat per TOSSALET BERGA SL en el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de
Barcelona, referent a cessió de la concessió de la piscina coberta.

3.3.

Donació de compte de sentència 51/2017, de 8 de juny, de Jutjat Central Contenciós
Administratiu 6 de l'Audiència Nacional, a Madrid, recaiguda en el recurs 18/2016
interposat per la Generalitat de Catalunya contra la resolució de 24 de març de 2015,
del secretari de l'Estat d'Energia i President de l'Institut per a la Diversificació
Energètica, pel qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa
d'ajuts per a la renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal, en el
qual l'Ajuntament de Berga va comparèixer en qualitat de codemandada.

3.4.

Donar coneixement al Ple del Decret 344/2017. Nomenament personal funcionari interí
fins la provisió reglamentària del lloc de treball - borsa de treball del procés selectiu
d'auxiliar administratiu/va d'Atenció Ciutadana per regularització d'interinatge.

3.5.

Donar coneixement al Ple de Decret 345/2017. Nomenament de personal funcionari
interí fins la provisió reglamentària del lloc de treball- Borsa de treball del procés
Selectiu d'Auxiliar administratiu/va d'OAC per cobertura del servei de Recursos
Humans.

3.6.

Donar coneixement al Ple del Decret 503/2017. Contractació beneficiàries/aris del
Programa Complementari de Foment de l'Ocupació Local 2017-2018.
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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 442/2017 al 581/2017.
3.7.2. Juntes de govern local: de la 27/2017, de 29 de juny, a la 32/2017, de 10 d’agost.

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 d’intervenció sobre l’estat d’execució del pressupost corrent corresponent al
segon trimestre de 2017.

3.10. Informe d’intervenció sobre el període mitjà de pagament a proveïdors a 30 de juny de
2017.
3.11. Precs i preguntes.

DECLARACIÓ DE FE PUBLICA.
ANTONI PÉREZ I ZÚÑIGA, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcalde
acctal, Francesc Ribera Toneu, dicta aquest acte i signa la seva documentació, d’ordre
i amb el seu vistiplau, a Berga, el dia 4 de setembre 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 302847-E i 302848-E.
L’Alcalde

El secretari

Francesc Ribera Toneu

Antoni Pérez i Zúñiga

