AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET

PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/21
Data: 5 de desembre de 2019
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.
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, sobre preparació d’assumptes que hagin de ser inclosos en l’ordre del dia de les
sessions que celebrin el Ple, la Junta de Govern i qualsevol altre òrgan col·legiat de la
Corporació en què s’adoptin acords que vinculin a aquesta, de conformitat amb l’establert
per l’Alcalde o President de la mateixa, i l’assistència a aquest en la realització de la
corresponent convocatòria s’informa mitjançant les observacions de secretaria que consten
tot seguit de cadascun dels punts de la proposta de l’ordre del dia en què sen formulin,
d’acord amb els assumptes que s’han fet arribar a aquesta secretaria per tal de ser
sotmesos a la consideració del ple ordinari de la Corporació del dia 5 de desembre de 2019
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Únic.- Convocar sessió Ordinari del ple municipal pel dia 5 de desembre 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 sessions anteriors
1.1.

PLE2019/20 Ordinari 07/11/2019

1.2.

PLE2019/19 Extraordinari amb urgència 14/10/2019

Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea d’Economia i Hisenda
2. Propostes
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2.1. SERVEIS ECONÒMICS
2.1.1. INTERVENCIÓ
2.1.1.1. Depuració d’operacions d’exercicis tancats, ordinals de tresoreria i comte 555
(pagaments pendents d’aplicar) a la Comptabilitat
2.1.1.2. Reconeixement extrajudicial de crèdit
2.1.1.3. Modificació de crèdit 08_2019
2.1.1.4. Aprovació dels comptes anuals 2018
2.2. SERVEIS TRANSVERSALS
2.2.1. SECRETARIA
2.2.1.1. Rectificació i actualització anual inventari 2019
Proposta d’alcaldia
2.2.1.2. Modificació del règim de sessions de les Comissions Informatives
Observacions de secretaria: S’informa que la proposta no és urgent, d’acord
amb la la Sentència del Tribunal Suprem de data 24 de juliol de 1989, que
defineix el concepte d’urgència, com a concepte jurídic indeterminat, el que
significa que la seva naturalesa no es discrecional sinó reglada: no permet
escollir entre varies solucions igualment justes, és a dir, jurídicament
indiferents, sinó que només admet una única solució justa, sens perjudici del
marge d’apreciació que es reconeix a l’administració (...) la urgència fa
referència a un supòsit en el que actuant ràpidament en el procediment
ordinari, la solució, donada la durada d’aquell arribaria tard: les circumstàncies
concurrents demanden una decisió que amb la tramitació general ja seria
tardana. Es sacrifiquen doncs, garanties ordinàries perquè amb elles la solució
ja no servirien per solucionar el problema. En últim extrem doncs, es tracta
d’una manifestació del principi d’eficàcia administrativa recollit a l’art. 103.1 CE.
Part de Control
3. Part de Control
3.1. Mocions
3.1.1. Moció que el grup municipal del PSC-CP presenta al ple, Pla Estratègic de la
Ciutat de Berga Horitzó 2030
3.1.2. Moció que el grup municipal d'ERC-AM presenta al ple, de proposta per la
construcció de l’estació d’autobusos
3.1.3. Moció que el grup municipal d'ERC-AM presenta al Ple, en defensa de drets i
llibertats i per la retirada de la Guàrdia Civil de Berga.
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3.2. Donació de compte de la fermesa 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
3.3. Donació de compte decret 2019/1789, de nomenament funcionari interí en substitució
d'un titular i/o durant el període en que es realitzi el procés selectiu de confecció d'una
borsa de treball d'agents de la Policia Local
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 738/2019 a 855/2019
3.4.2. Juntes de govern local: de la 40/2019, de 31 d’octubre de 2019, a la 43/2019, de
21 de novembre.
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. Reparaments que s’han efectuat per part d’intervenció, degut a un conjunt
d’expedients que s’han hagut de tramitar amb reparament
- Expedient 2019/1842: Relació despeses 27/2019: contracte que supera la
quantia del contracte menor
- Expedient 2019/1681: Relació despeses 33/2019: contracte que supera la
quantia del contracte menor
- Expedient 2019/1755 Relació despeses 35/2019: contracte que supera la
quantia del contracte menor
3.5.2. Expedients d’omissió de fiscalització

Núm. Expedient
2019/1424
2019/1429
2019/1430
2019/1431
2019/1434
2019/1426
2019/1428

Concepte
Omissió Fiscalització Relació Despeses 26-2019 Àrea de
Festes, Participació ciutadana i Patum
Omissió Fiscalització Relació Despeses 30-2019 Àrea
d'Esports
Omissió Fiscalització Relació Despeses 29-2019 Àrea de
Joventut
Omissió Fiscalització Relació Despeses 19-2019 Àrea TIC
Omissió Fiscalització Relació Despeses 31-2019 Àrea
Governació
Omissió Fiscalització Relació Despeses 28-2019 Àrea
Educació
Omissió Fiscalització Relació Despeses 21-2019 Àrea de
Mobilitat, Habitatge, obres i serveis

3.6. Precs i preguntes
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 lLlei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment
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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
Esteban Lancho Maestre, secretari accidental de l’Ajuntament de Berga, certifico que
l’alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a
Berga, datat i signat electrònicament.
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari accidental
Esteban Lancho Maestre
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