AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/8
Data: 30 d'abril de 2019
Caràcter: Extraordinari amb urgència
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.
DISPOSICIÓ
L’Alcalde accidental resol:
Únic.- Convocar sessió Extraordinari amb urgència del ple municipal pel dia 30 d'abril de
2019, a les 09:00 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. Propostes
1.1. SERVEIS TRANSVERSALS
1.1.1. SECRETARIA
1.1.1.1. Declaració de la urgència del ple extraordinari núm. 2019/8 del dia 30 d'abril,
pel sorteig per la composició de les meses electorals a les eleccions locals i
europees 2019
1.1.1.2. Sorteig per a la composició de les meses electorals per les eleccions locals i
europees del dia 26 de maig de 2019
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat i signat
electrònicament.
L’Alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

El secretari accidental
Esteban Lancho Maestre
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