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AJUNTAMENT DE BERGA

CERTIFICAT
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
ANTONI PÉREZ I ZÚÑIGA, secretari de l’Ajuntament de Berga,
CERTIFICO que el ple de la corporació, en sessió Extraordinari celebrada el dia 18 de
juliol de 2019, va aprovar l’acord que es transcriu a continuació:

SEC _Expedients Secretaria 2019/23
PRP2019/688

PROCEDIMENT
CARTIPÀS MUNICIPAL 2019 - 2023: CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS

MOTIVACIÓ
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019
de data 1 d’abril de 2019, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituït el nou
ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari procedir
a la creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent,
d'acord amb el que disposa l'article 58 i 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en
concordança amb els articles 76 i següents del ROM, amb l'objecte de dotar a
l'ajuntament d'òrgans complementaris de participació i control de caràcter assessor,
per tal de fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, atorga a tots els grups municipals
integrants de la corporació.
De conformitat amb el que disposa l’art. 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de catalunya,
en concordança amb els articles 79 i ss. del ROM i 134 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al ple de cada corporació determinar
el nombre i la denominació d'aquestes comissions informatives d'estudi i dictamen,
tant quan neixin amb vocació de permanència, per obeir a l'estructura de l'àmbit
competencial de l' ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal a fi de tractar
de temes específics.
De conformitat amb aquesta legislació, aquestes comissions han d'estar integrades
pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la
corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament,
proporcionalitat que és susceptible de ser aconseguida segons l'article 58.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova la refosa de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 79 del ROM, mitjançant la constitució de comissions
informatives en què tots els grups tinguin el mateix nombre de membres, sempre que
en les seves votacions s'apliqui el sistema de vot ponderat.
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Per Decret de l’alcaldia de data12 de juliol de 2019 es va aprovar la següent
estructuració d’àrees:
1. Àrea Econòmica
És responsabilitat de l’àmbit d’Economia: la política i execució pressupostària i financera, la
planificació i coordinació d’actuacions per a l’aplicació del programa del mandat, la política i
gestió tributària i la gestió del patrimoni municipal no assignat a altres àmbits.
2. Àrea de serveis generals i finalistes
Són responsabilitat de l’àmbit de Serveis a les persones: els serveis socials, l’emergència
alimentària i habitacional, la infància, la joventut, la gent gran, la migració i acollida, la igualtat de
gènere, l’atenció primària i promoció de la salut, la solidaritat i la cooperació.
Són responsabilitat de l’àmbit de Participació: establir vies de participació popular en la gestió
de l’Ajuntament i facilitar la comunicació i la transparència de l’Ajuntament amb la ciutadania.
Són responsabilitat de l’àrea de l’Hospital Sant Bernabé: la màxima representació de
l’Ajuntament a l’Hospital, les relacions i comunicacions amb aquest i la defensa dels interessos
de la sanitat pública.
Són responsabilitat de l’àmbit de Governació: les emergències, la seguretat ciutadana i la
protecció civil.
Són responsabilitat de l’àmbit de l’Ocupació i promoció econòmica: l’ocupació, el suport a
l’economia solidària, la dinamització econòmica en els àmbits de l’agroecologia, la indústria, els
mercats, el turisme i el comerç, les relacions amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i
el desenvolupament comunitari per a la reactivació de barris amb dificultats.
Són responsabilitat de l’àmbit de la Comunicació: la ràdio municipal i l’espai local de
comunicació.
Són responsabilitats de l’àmbit de la Cultura: la Patum, les festes populars i les activitats
culturals, l’associacionisme cultural, la gestió dels equipaments culturals, la biblioteca, la
defensa i valorització del patrimoni cultural, la política lingüística i el foment de les tecnologies
de la informació i comunicació.
Són responsabilitats de l’àmbit de l’Educació: la política municipal en matèria d’educació, la
promoció, coordinació i manteniment de les escoles públiques de titularitat municipal, la gestió
de l’escola bressol municipal i el suport a les associacions de mares i pares.
Són responsabilitats en l’àmbit dels Esports: la política municipal en matèria esportiva, la gestió
dels equipaments esportius i les relacions amb les entitats esportives.
Són responsabilitats de l’àmbit de l’Urbanisme: la política municipal en matèria de planejament
territorial i urbanístic, la gestió i disciplina urbanística, l’habitatge, l’ordenació i promoció de
l’espai públic, la mobilitat i la valorització del paisatge.
Són responsabilitats de l’àmbit del Medi ambient: la protecció, defensa i promoció del territori i el
medi ambient, la reducció i recollida de residus, la millora de la gestió energètica, la promoció
del món rural i l’educació ambiental.
Són responsabilitats de l’àmbit dels Serveis generals: la gestió de les obres i la via pública,
l’enllumenat, l’aigua, la neteja, el transport urbà i el cementiri i la defensa dels serveis públics.
Són responsabilitat de l’àmbit de Recursos humans: la política de recursos humans, la
coordinació general de l’organització del personal, l’impuls de la formació del personal al servei
de la Corporació, la prevenció de riscos i salut laboral i la proposta d’expedients disciplinaris i
sancionadors.

De conformitat amb la legislació de règim local de Catalunya abans esmentada, en
concordança l’art. 80 del ROM i amb els articles 123 i següents del Reglament
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d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en tot allò que no
s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors.
DISPOSICIÓ
El ple de la corporació acorda:
Primer.- Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents:
1. Comissió Informativa de l’àrea d’economia i hisenda.
- Inclou les matèries relacionades amb l’àrea econòmica.
2. Comissió Informativa de l’àrea de serveis generals i finalistes.
- Inclou les matèries relacionades amb l’àrea de serveis generals i finalistes així com
qualsevol altre matèria no designada específicament a la comissió informativa de
l’àrea econòmica.
Segon.- Les comissions informatives estaran integrades pels següents membres:
• President / a: l'alcalde / alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui.
• Vocals: 1 representant de cada grup polític municipal.
• Secretari / a: El secretari o secretària general de l'ajuntament o funcionari o
funcionària en qui delegui.
COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
Presidenta
Alcaldessa
Montserrat Venturós Villalba
Vocals
1 membre de CUP
Marià Miró Manubens
Suplent
Roser Rifà Jané
1 membre del JxB
Ferran Aymerich Torner
Suplent
Jordi Sabata Freixa
1 membre d’ERC
Ramon Camps Garcia
Suplent
Dolors Tous Bruch
1 membre de PSC
Abel Garcia Marín

COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS I
FINALISTES
Presidenta
Alcaldessa
Montserrat Venturós Villalba
Vocals
1 membre de CUP
Eloi Escútia Fors
Suplent
Aleix Serra Uró
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1 membre de JxB
Suplent

Jordi Sabata Freixa
Maarc Marginet Sensada

Suplent

Ramon Camps Gracia
Dolors Tous Bruch

1 membre d’ERC

1 membre de PSC
Abel Garcia Marín

Tercer.- La comissió informativa de l’àrea d’economia i hisenda, assumirà les
competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, atribueix
a la comissió especial de comptes, constituint-se com a tal quan hagi d'exercir
aquestes funcions.
Quart.. Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent seran
les previstes en l’art. 78 del ROM, i se sotmetran a la seva preceptiu i previ dictamen
els assumptes que s'elevin a la decisió del ple o de la junta de govern local, en aquest
últim supòsit quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així com, pel que fa a la
comissió especial de comptes, el compte general de l'ajuntament, podent intervenir
també en relació amb altres assumptes que no siguin de la competència del ple de la
corporació o de la junta de govern, quan l'òrgan competent els sol·liciti el seu
dictamen.
A efectes del control i seguiment de la gestió dels òrgans a què fa referència l'art. 78.4
i 43 i ss del ROM, es reconeix el dret de tots els regidors i regidores membres de les
comissions informatives de poder consultar, directament i personalment, sense
necessitat de prèvia autorització, els llibres de resolucions de l'alcaldia i els llibres
d'actes de la junta de govern local, que consten en els llibres electrònics de
l'ajuntament.
Cinquè.- Amb excepció de la comissió especial de comptes, que es regirà pel que
preveu l'art. 81 del ROM, les comissions informatives celebraran reunions ordinàries
de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert i de conformitat amb
l'art. 46. 2. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local, 100 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i els arts. 132 i 133 del ROM amb les particularitats que, en
execució de les seves previsions, estableixi cadascuna de les comissions en la sessió
constitutiva, podent celebrar sessions extraordinàries quan la seva presidència ho
decideixi, o quan ho sol·licitin els membres de la comissió que constitueixin la quarta
part de la seva representació.
El seu funcionament s'ajustarà al que disposa l’art. 112 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, arts. 132 i 133 ROM i, amb caràcter supletori, en els articles 15 i següents
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les Administracions Públiques del
Sector Públic i, supletòriament, pel previst en els articles 134 a 138 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, però aplicant el sistema de vot
ponderat en les seves votacions.
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Sisè.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada comissió i notificar la seva
decisió a la secretaria general d'aquest ajuntament en el termini de cinc dies següents
a la celebració de la present sessió plenària, quedant facultada la alcaldia per tal que,
mitjançant decret, procedeixi al seu nomenament, d'acord amb el que preveu l’art. 82
del ROM.
Setè.- Difondre el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la Informació i bon govern,
8 i ss. de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Vuitè.- Peu de recursos.
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant del Ple 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. 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 interposarse 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.”

Votacions: Sotmesa a votació la proposta transcrita a dalt, s’aprova amb el següent
resultat:

Vots a favor: 8 vots del grup municipal de la CUP-AMUNT, 6 vots del grup municipal
de JXCAT-Junts, 2 vots del grup municipal d’ERC-AM, i 1 vot del grup municipal
PSC-CP
Vots en contra: --Abstencions: --I perquè així consti, per al seu coneixement, estenc aquest certificat, d’ordre i amb el
vistiplau de l’Alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba, a reserva del text que resulti de
l’aprovació de l’acta, al municipi de Berga, datat i segellat electrònicament.
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