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DECRET

PROCEDIMENT

Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/15
Data: 7 d'agost de 2019
Caràcter: Extraordinari

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 106 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. 

En la preparació de l’ordre del dia, l’alcaldessa ha estat assistida pel secretari, d’acord amb 
les funcions 3.2.a. del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Es 
mantenen les observacions de secretari de les quals es va informar en la proposta d’ordre 
del dia i en la convocatòria de les Comissions Informatives corresponents. 

DISPOSICIÓ
 
L’Alcaldessa resol:
 
Primer.- Convocar sessió Extraordinària del ple municipal pel dia 7 d'agost de 2019, a les 
19:00 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:

Propostes de secretaria

1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors

1.1. PLE2019/14 Extraordinari 18/07/2019

1.2. PLE2019/13 Extraordinari amb urgència 18/06/2019

1.3. PLE2019/12 Extraordinari 15/06/2019

Dictàmens de la comissió de l’àrea de Serveis Generals i Finalistes

2. Propostes

2.1. SERVEIS TERRITORIALS

2.1.1. ACTIVITATS
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2.1.1.1. Adhesió a Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública

2.1.2. URBANISME

2.1.2.1. Pla de millora urbana PMU P24 Carrer Pere III de Berga

2.2.  SERVEIS ECONÒMICS

2.2.1. RENDES

2.2.1.1. Aprovació Ordenança reguladora de les “prestacions patrimonials públiques de 
caràcter no tributari, piscina coberta municipal”

2.3. SERVEIS TRANSVERSALS

2.3.1. PARTICIPACIÓ

2.3.1.1. Dies festius locals a Berga per a l'any 2020

2.3.2. PERSONAL

2.3.2.1. Modificació de RLT per increment de 0,25% 

2.3.2.2. Sol·licitud de compatibilitat amb l’exercici d’una segona activitat de caràcter 
privat de formador – Sr. Jaume Hernández Mercader.

Propostes d’alcaldia

2.3.2.3. Donar compte decret per contractació laboral d’una educadora per la Llar 
d’infants Flor de Neu durant el mes de juliol, en substitució de les titulars que 
gaudeixen de diversos permisos retribuïts, per màxima urgència.

2.3.2.4. Donar compte del decret 2019/401, de nomenament de personal eventual

2.3.3. SECRETARIA

2.3.3.1. Donació de compte de la sentència 652/2019 de la Secció 5a de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
recaiguda en el recurs d'apel·lació 185/2017 interposat per la Federació 
Catalana de Natació contra la sentència 10/2017, recaiguda en el recurs 
379/2015-B interposat per la FCN en el Jutjat Contenciós administratiu 7 de 
Barcelona

2.3.4. ALCALDIA

2.3.4.1. Modificació de la data per a la celebració de la propera sessió ordinària de les 
Comissions Informatives i del Ple de setembre de 2019

Segon.- Peu de recursos
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’Alcaldia 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.
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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 interposar-se 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.”

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Montserrat 
Venturós Villalba, Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu 
vistiplau, a Berga, datat i signat electrònicament.

L’Alcaldessa, El secretari

    Montserrat Venturós Villalba                   Antoni Pérez i Zúñiga
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