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AJUNTAMENT DE BERGA

CERTIFICAT
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
ANTONI PÉREZ I ZÚÑIGA, secretari de l’Ajuntament de Berga,
CERTIFICO que el ple de la corporació, en sessió Extraordinari celebrada el dia 18 de
juliol de 2019, va aprovar l’acord que es transcriu a continuació:
PROCEDIMENT
CARTIPÀS MUNICIPAL 2019
COMISSIONS INFORMATIVES.

- 2023: RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DE LES

MOTIVACIÓ
Un cop celebrades les eleccions locals del 26 de maig de 2019, i constituïda la nova
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, s’ha de procedir a l’establiment del
règim de sessions ordinàries del Ple, de la Junta de Govern Local i les Comissions
informatives.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, és un òrgan d’existència obligatòria a tots els
ajuntaments (art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local (LBRL) i
48.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya TRLCat.)).
Atès que la Junta de Govern Local, també és un òrgan necessari i obligatori en els
municipis de més de 5.000 habitants, i a Catalunya, a més a més, en els municipis que
són capital de comarca (arts. 20.1.b) i 48.1.b) TRLCat.)
Vist que els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions
ordinàries de periodicitat preestablerta i que, com a mínim, en els municipis de
població entre 5.001 i 20.000 habitants, s’han de celebrar cada dos mesos (art. 46.2.a)
LBRL i 98.a) TRLCat.).
Atès que les juntes de govern local, per exercir les seves competències resolutòries,
tenen sessions ordinàries amb periodicitat determinada pel Ple de la Corporació (art.
23 LBRL, 99 TRLCat, 112 i 113 del real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals).
Vist que la periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions d’estudi, d’informe
o consulta ha d’ésser determinada pel Ple de la Corporació i que aquestes han de ser
d’existència obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants (art. 20.1.c) LBRL,
48.2.a), 60, 100 TRLCat.).
Vist els articles. 4.1.a), 62 LBRL, 6.2 i 49 TRLCat., 21 a 23 del reglament
d’Organització Municipal de l’Ajuntament de Berga (ROM) i 35 ROF que contemplen
que correspon en tot cas als municipis la potestat reglamentària i d’autoorganització.
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DISPOSICIÓ
El ple de la corporació acorda:
Primer.- Establir com a règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació el primer
dijous hàbil de cada mes, a les dinou (19:00) hores, amb les següents excepcions:
- El mes d’agost que no se celebrarà ple ordinari.
- El mes de gener la sessió plenària se celebrarà un dijous dintre de la primera
quinzena del mes.
- Quan la celebració d’una sessió ordinària del ple s’escaigués amb les festes de
la Patum, així com amb la Setmana Santa, la sessió ordinària es desplaçarà una
setmana abans o desprès de la de celebració de la festa.
Segon.- Establir que les comissions informatives permanents que corresponguin se
celebraran els dijous de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries
del Ple a les dinou (19:00) hores. Quan el dijous s’escaigui en dia inhàbil, la celebració
de la Comissió informativa es traslladarà a l’anterior o al següent dia hàbil.
Tercer.- Peu de recursos.
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant del Ple d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i
en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas,
publicació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a
comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent.
Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposarse de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de
dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo,
des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà
interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició.”

Votacions: Sotmesa a votació la proposta transcrita a dalt, s’aprova amb el següent
resultat:

Vots a favor: 8 vots del grup municipal de la CUP-AMUNT, 6 vots del grup municipal
de JXCAT-Junts,i 1 vot del grup municipal PSC-CP
Vots en contra: 2 vots del grup municipal d’ERC-AM
Abstencions: --I perquè així consti, per al seu coneixement, estenc aquest certificat, d’ordre i amb el
vistiplau de l’Alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba, a reserva del text que resulti de
l’aprovació de l’acta, al municipi de Berga, datat i segellat electrònicament.
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