AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2020/11
Data: 1 d'octubre de 2020
Caràcter: Ordinari
MOTIVACIÓ
Vista la disposició addicional tercera del decret llei 7/2020 de de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, permet celebrar a distància les reunions
dels seus òrgans de govern en els termes següents:
“els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de
força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. a aquests efectes, la
convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació
que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
Atesa la modificació del article 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril de bases del règim local,
segons disposa la disposició final 2ª del real decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19, permet celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i
telemàtics quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col•lectiu, o
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal
funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col•legiats de les Entitats
Locals .
Atenent al DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de
Catalunya. I el DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en
matèria sanitària i administrativa, i atenent a la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de
setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, l’alcalde acctal.-president aprecia que s’escau aquesta situació excepcional, i
creu convenient fer ús de les disposicions de l’esmentat article 46.3 i convocar aquest ple
mitjançant el servei de videoconferència LOCALRETMEET, l’ús del qual va ser aprovat pel
decret d’alcaldia 2020/308.
Atès el decret d’alcaldia 2020/350, de 28 d’abril, de funcionament telemàtic del Ple de
l’Ajuntament de Berga.
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.
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Vista la proposta d’ordre del dia de data 28 de setembre de 2020, en la qual el secretari,
d’acord amb les funcions de fe pública regulades a l’article 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 nacional, i a fi d’assistir a l’alcaldessa en l’elaboració de l’ordre del dia, ha fet
les escaients observacions als assumptes que s’han fet arribar a aquesta secretaria per tal
de ser inclosos a l’ordre del dia de la sessió plenària del dia 10 de setembre de 2020.
DISPOSICIÓ
L’Alcaldessa resol:
Primer.- Convocar sessió ordinària del ple municipal pel dia 1 d'octubre de 2020, a les
19:00 hores, en primera convocatòria, i 48 hores després, en segona convocatòria, que se
celebrarà telemàticament mitjançant el servei de videoconferència LOCALRETMEET, amb
el següent ordre del dia:
Proposta de secretaria
1. Lectura i aprovació de l'acta de les sessions anteriors
1.1. PLE2020/10 Ordinari 10/09/2020
Proposta d’alcaldia
2. Propostes
2.1. SERVEIS TERRITORIALS
2.1.1. URBANISME
2.1.1.1. Ratificació acord requeriment realització actuacions de manteniment de
l'ascensor de Queralt.
Part de Control
3. Part de Control
3.1. Mocions
3.2. Donació de compte de l’informe de sindicatura de comptes en matèria de medi
ambient
3.3. Donació de compte del decret 2020/229, de contractació laboral d’Oficial 1a
3.4. Donació de compte de les disposicions de l’alcaldia i de la Junta de Govern Local
adoptades des de la darrera sessió ordinària
3.4.1. Decrets de l’alcaldia: del 983/2019 al 1047/2020
3.4.2. Juntes de govern local: de la 34/2020, de 7 de setembre, a la 37/2020, de 24 de
setembre
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3.5. Informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les
objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos
3.5.1. Informe sobre les omissions de fiscalització i les objeccions que s’han efectuat per
part d’intervenció durant els mesos de juliol, agost i setembre, degut a un conjunt
d’expedients que s’han tramitat
3.6. Informe sobre personal eventual
3.7. Precs i preguntes
“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 lLlei 39/2015 de 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 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 s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició”

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Antoni Pérez Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcalde accidental,
Ivan Sánchez Rodríguez, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat i
signat electrònicament.
L’Alcalde acctal,
Ivan Sánchez Rodríguez

El secretari
Antoni Pérez Zúñíga
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