AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET 71 / 2018
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2018/2
Data: 1 de febrer de 2018
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 Ordinària del ple municipal pel dia 1 de febrer de 2018, 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.
1.2.

PLE2018/1 Ordinari 11/01/2018
PLE2017/18 Ordinari 14/12/2017

Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea municipal
2. Propostes
2.1. SERVEIS TRANSVERSALS
2.1.1.. SECRETARIA
2.1.1.1. Ratificació del decret d'alcaldia 2017/775, de requeriment de documentació en la
sol·licitud de cessió de la concessió de servei públic piscina coberta de Berga El
Tossalet
2.2. SERVEIS TERRITORIALS
2.2.1. URBANISME
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2.2.1.1. Concessió Hotel escola Caserna i dret d'us de l'Hostatgeria de Queralt (Canviar
elements cremats i canviar contactes de circuit de parades i ajustar detecció ascensor
Queralt) Liquidació definitiva.
Part de control
3. Part de control
3.1. Donació de compte del decret dictat per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d'apel·lació 152/2017 AP-E interposat per
l'Ajuntament de Berga contra la sentència recaiguda en el recurs 224/2015 D interposat per
Antònia Capdevila Guitart en el Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona per inactivitat
de l'administració en el contracte de permuta de bens immoble Pl. del Doctor Saló: Tenir per
desistit el recurs d’apel·lació.
3.2. Mocions
3.2.1. Moció que el grup municipal d'ERC presenta pel seu tractament al Ple, "Berga, capital de la
Cultura Popular Catalana 2021"
3.3. Donació de compte de les disposicions de l’alcalde i de la Junta de Govern Local adoptades
des de la darrera sessió ordinària:
3.3.1. Decrets de l’alcaldia: del 2018/19 al 2018/70.
3.3.2. Juntes de govern local: de la 1/2018, de 4 de gener, a la 2/2018, d’11 de gener.
3.4 Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors, 4rt. Trimestre 2017
3.5. Precs i preguntes.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA.
ANTONI PÉREZ I ZÚÑIGA, secretari 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 26 de gener de 2018, la qual queda integrada pel full de
paper segellat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, incorporat al seu Llibre de
resolucions número 303424-E.
L’alcaldessa

El secretari

Montserrat Venturós Villalba

Antoni Pérez i Zúñiga
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