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Decret numero
2021DECR000926 03/09/2021

PLE2021000014

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió:
Data:
Caràcter:

13/2021
9 de setembre de 2021
ordinari

MOTIVACIÓ
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, el DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en
matèria sanitària i administrativa, i atenent a la SLT/2665/2021, de 26 d’agost, per la qual
es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,.
Vist l’informe emès el dia 15 de juliol per Yago Pons Mundet, tècnic en Seguretat i Salut i
Laboral de Prevencontrol, que informa favorablement en relació a la realització presencial
de la sessió plenària.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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.
Atès l’art. 3.2.a) del Reial 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 en relació a
les funcions de fe pública compren “ Preparació d’assumptes que hagin de ser inclosos en
l’ordre del dia de les sessions que celebrin el Ple, la Junta de Govern Local 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
relació de la corresponent convocatòria. S’informa mitjançant les observacions de
secretaria que conten tot seguint de cadascun dels punts de l’ordre del dia en que se’n
formulin, d’acord amb els assumptes que s’han fet arribar a aquesta secretaria per tal de
ser sotmesos a la consideració del Ple.
DISPOSICIÓ
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L’alcalde resol:
Primer.- Convocar Sessió Ordinària del ple municipal pel dia 9 de setembre de 2021 a les
19:00 hores, en primera convocatòria, i 48 hores després, en segona convocatòria, a la
sala de sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:
Proposta de secretaria
1.- Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors: 2021/9, ordinària, d'1 de juliol,
2021/10, extraordinària i urgent, de 8 de juliol, 2021/11, extraordinària i urgent, de 16 de
juliol, i 2021/12, extraordinària i urgent, de 16 de juliol
Proposta d’alcaldia
2.- Annex 2021_8 Ordenança General Preus Públics - Espectacle Bon policia i el petit de
Ca l'Eril
Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea d’Economia i Hisenda
3.- Annex 2021_6 Ordenança General Preus Públics - Preus públics Escola Bressol
4.- Annex 2021_7 Ordenança General Preus Públics - Preus públics EMMB
5.- Modificació Ordenança Fiscal núm. 22 CMP
Observacions de secretaria: S’adverteix que d’acord amb el RD 128/2018 és necessari
l’informe preceptiu de secretaria, no obstant, atès que no ha estat presentat en temps i forma a
la secretaria municipal, ha sigut temporalment impossible la seva revisió i informe abans de la
convocatòria de la Comissió Informativa, incomplint el termini legalment establert que preveu
l’article 80 LPAC per a l’emissió d’informes

6.- Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC) núm.2021-04
Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Generals i Finalistes

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

7.- Cessament exprés de membres del Consell d'Administració de la societat municipal
BRG SLU
8.- Nomenament de membres del Consell d'Administració de la societat municipal BRG
SLU
9.- Nomenament membres Patronat de la Patum
10.- Festes Locals 2022
11.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de
Berga per la regulació de les intervencions en el marc de millora i manteniment de camins
de la xarxa veïnal i rural del Berguedà 2021
Observacions de secretaria: S’adverteix de que l’expedient està incomplert, manca l’informe
preceptiu de secretaria d’acord amb el RD 128/2018 atès que no s’ha presentat l’expedient en
el degut temps i forma, i no es dona compliment al què exigeix la Llei 40/2015 i 26/2010 per a
la celebració de convenis. S’adverteix també que l’informe de fiscalització d’intervenció ha
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estat inclòs a l’expedient amb posterioritat a la convocatòria de la comissió informativa, no
respectant doncs la integritat dels expedients i impossibilitant a aquesta secretaria la funció de
custodia dels mateixos del dia des de la convocatòria fins a la celebració de la sessió de
l’òrgan col·legiat corresponent, tal com li atribueix el RD 128/2018.

12.- Modificació del règim de dedicació i retributiu dels/de les Regidors/es delegats/des de
l’equip de govern de l’Ajuntament de Berga, amb efectes del dia 13 de Setembre de 2021
Part de Control
13.- Mocions
14.- Dació de compte circulars 1 i 2 de l’exercici 2021 elaborades per la Intervenció
general de l’Ajuntament de Berga
15.- Donació de compte del decret d'alcaldia núm. 2021/884, de delegació de l'atribució de
l'autorització per a matrimoni en el regidor Ferran Aymerich el dia 04-09-21
16.- Donació de compte de les disposicions de l'alcaldia i de la Junta de Govern Local
adoptades des de la darrera sessió ordinària
16.1.- Decrets de l'alcaldia: del 2021/608 al 2021/923
16.2.- Juntes de Govern Local: de la 26/2021, de 30 de juny, a la 2021/33, de 2 de
setembre
17.- Precs i preguntes
Segon.- Peu de recursos:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

“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 Llei 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. En el supòsit
que del procediment, se’n puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a l’interessat, el
termini es computarà des de dia hàbil següent de finalització de l’estat d’alarma.
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”

Diligència de secretaria: Per a fer constar que el cartipàs vigent, segons els acords del Ple del
dia 19 de juliol de 2019, d’establiment del règim de sessions del Ple i de les Comissions
Informatives, i del dia 5 de desembre de 2019, de modificació del règim de sessions de les
Comissions Informatives, no contempla la possibilitat de la celebració de ple ordinari el dijous de la
segona setmana del mes de setembre.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Elena Fíguls Riu, secretària accidental de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcalde,
Ivan Sànchez Rodríguez, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat i
signat electrònicament.

