AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2018/13
Data: 8 de novembre 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’alcalde accidental resol:
Únic.- Convocar sessió Ordinari del ple municipal pel dia 8 de novembre 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:

0.1. Presa de possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Berga de la Sra. Roser Valverde
Loja.
0.2. Presa de possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Berga del senyor Ramon Camps
García.
Proposta de secretaria
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors
1.1. PLE2018/12 Extraordinari 18/10/2018
1.2. PLE2018/11 Ordinari 04/10/2018
Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea de Servei a les Persones
2. Propostes
2.1. SERVEIS A LES PERSONES
2.1.1. CULTURA
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2.1.1.1. Ratificació de l’acord de 26 de març de 2015 de dissolució del Consorci de Comunicació
Local del qual l’Ajuntament de Berga en forma part
Propostes d’alcaldia
2.2. SERVEIS ECONÒMICS
2.2.1. INTERVENCIÓ
2.2.1.1. Modificació Bases Execució Pressupost 2017
2.3. SERVEIS TRANSVERSALS
2.3.1. SECRETARIA
2.3.1.1. Nomenament de vocal del Patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé a proposta del
Consell Comarcal del Berguedà
2.3.1.2. Modificació de la junta de portaveus
2.3.2. PERSONAL
2.3.2.1. Modificar RLT complement específic 1,75% LGPE 2018
Part de Control
3. Part de control
3.1. Donació de compte del decret 2018/609, de nomenament de personal eventual
3.2. Mocions
3.2.2. Moció del grup municipal d'ERC per declarar Berga municipi contra el feixisme i el racisme
en favor de la convivència en la diversitat
3.2.2. Moció del grup municipal d’ICV per instar el Departament d’ensenyament a aturar els
treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors
3.3. Donació de compte de les disposicions de l’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades
des de la darrera sessió ordinària
3.3.1. Decrets de l’alcaldia: del 594/2018 al 662/2018
3.3.2. Juntes de govern local: de la 37/2018, de 4 d’octubre, a la 40/2018, de 25 d’octubre.
3.4. Informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les objeccions
efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.
3.4.1. Informe d’intervenció per donar compte al Ple dels reparaments que s’han efectuat per part
d’intervenció, durant el mes d’octubre, degut a un conjunt de contractes que s’han tramitat
com a contractes menors, quan en realitat no ho són, per la seva casuística, repetició de
l’objecte del contracte el mateix any, contracte repetitiu en els anys, etc
3.5. Informe d’intervenció sobre periode mitjà de pagament a proveïdors 3er trimestre 2018
3.6. Informe d’intervenció sobre execució del pressupost corrent corresponent al tercer trimestre de
2018
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3.6. Precs i preguntes.

Diligència de secretaria.
Per fer constar que en data 5 de novembre de 2018 aquesta secretaria ha informat a
l’alcaldia del següent: Aquesta secretari ja ha fet aquest advertiment en diverses ocasions als
diversos grups municipals i a l’Alcaldia. En aquest sentit s’ha actuat com els grup municipal han
cregut oportú sens aportar-se en l’expedient quina ha estat la decisió de la JUNTA DE PORTAVEUS.
A més a més, en aquest cas el grup municipal d’ERC no té nomenat qui és el seu portaveu. I per tant
qui signa les seves propostes o mocions.
Respecte a la participació en el Ple es recorda el que s’estableix per l’art. 182 ROM que en diverses
ocasiona el plenari no ha respectat i continua sense respectar-se.
Finalment i en concret, respecte la moció contra el feixisme i racisme hi ha punts de la moció (en
conccret el punt 2) en què l’Ajuntament no té competències ja que corresponen a la Generalitat de
Catalunya. Sens perjudici que algunes les actuacions excedeixen de la competència que correspon
al Ple (art. 22 LBRL).
És el que s’adverteix als efectes oportuns a l’Alcaldia en la funció que correspon a aquesta secretaria
d’assessorament en l’Ordre del dia.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcaldessa, Oriol
Camps Cervera dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, en el dia i hora de
la signatura.
L’Alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

El secretari
Antoni Pérez i Zúñiga
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