AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET 2017/700
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2017/16
Data: 2 de novembre 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 2 de novembre 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. PLE2017/13 Ordinari 13/10/2017
Propostes d’alcaldia
2. Propostes
2.1. SERVEIS TRANSVERSALS
2.1.1. SECRETARIA
2.1.1.1. Modificació composició de la Junta de Portaveus
2.1.1.2. Modificació de la composició de les Comissions Informatives
2.1.1.3. Nomenament de vocal de la Junta del Patronat de l'Hospital Comarcal
Bernabé, a proposta del grup municipal de PDeCAT
Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea municipal
2.1.2. PERSONAL
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2.1.2.1. Ratificació del Decret d'alcaldia 2017/612 de Modificació de la RLT per increment
de l'1%, segons LPGE, dels imports dels complements específics.
2.1.2.2. Sol·licitud de compatibilitat amb una segona activitat d’exercici lliure de la
professió a l’àmbit privat - Sara Simón.
Part de Control
3. Part de control
3.1. Donació de compte del canvi de denominació del grup municipal de CiU pel de PdCAT, i
del canvi del seu portaveu
3.2. Donació de compte de la fermesa de la sentència 383 de la Sala del Contenciós Administratiu
secció 3 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el recurs d’apel·lació
363/2015 interposat per l’Ajuntament de Berga contra la sentència 104/2015 recaiguda en el recurs
656/2012 interposat en el Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona per Gran Via Berga SL.
3.3. Donació de compte de la sentència recaiguda en el recurs 254/2015 interposat per Josep Torner
Grandia en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 Barcelona, contra l'aprovació de la Relació
de llocs de treball.
3.4. Donació de compte de les disposicions de l’alcalde i de la Junta de Govern Local adoptades des de
la darrera sessió ordinària:
3.4.1. Decrets de l’alcaldia: del 658/2017 al 699/2017.
3.4.2. Juntes de govern local: de la 37/2017, de 28 de setembre, a la 40/2017, de 19 d’octubre.
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 l’estat d’execució del pressupost, 3er. Trimestre de 2017
3.5. Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors, 3er. Trimestre 2017
3.5. Precs i preguntes.

DECLARACIÓ DE FE PUBLICA.
MARC PORTELL I PEIPOCH, secretari accidental de l’Ajuntament de Berga, certifico que
l’alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba, dicta aquest acte i signa la seva
documentació, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, el dia 27 d'octubre 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 303064-E.
L’Alcaldessa

El secretari

Montserrat Venturós Villalba

Marc Portell i Peipoch

