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PLE2021000008

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2021/8
Data: 10 de juny de 2021
Caràcter: Ordinari
MOTIVACIÓ
Vist l’informe emès el dia 7 de maig per Yago Pons Mundet, tècnic en Seguretat i Salut
Laboral de Prevencontrol, que informa favorablement en relació a la realització
presencial de la sessió plenària.
Actualment, atesa la situació epidemiològica actual de Catalunya, el PROCICAT ha
aprovat una certa flexibilització de mesures que ha de permetre la represa de
determinades activitats de caire social, amb subjecció a condicions que evitin
l'aglomeració de persones i la interacció entre persones de diferents bombolles per
aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població.
Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya. Vigència: a partir del 7 de juny de 2021.
Durada: 7 dies, fins a les 00 hores del 14 de juny de 2021 (del dilluns 7 al diumenge 13
de juny, tots dos inclosos).

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 de la Junta de
Govern Local
DISPOSICIÓ

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ORDRE_DIA

SECRETARIA

2021/000001/1032

Codi Segur de Verificació: 76efec0a-8418-4a33-9336-b9e6fd8400d4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_702472
Data d'impressió: 07/06/2021 14:43:06
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES

Ì76efec0a-8418-4a33-9336-b9e6fd8400d4^Î

DOCUMENT

1.- Antoni Pèrez Zúñiga (SIG) (SECRETARI), 07/06/2021 13:11
2.- CPISR-1 C Ivan Sànchez Rodríguez (ALCALDE ACCIDENTAL), 07/06/2021 13:19

L’alcalde acctal. resol:
Primer.- Convocar Sessió Ordinària del ple municipal pel dia 10 de juny 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: 2021/6, ordinària, de 6 de maig i
2021/7, extraordinària i urgent, de 16 de maig
Dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea d’Economia i Hisenda
2.- Modificació de crèdit 07/2021, modalitat crèdit extraordinari i baixa de crèdit
Observacions de secretaria: S’adverteix que s’està incomplint amb l’article 172
ROF, l’article 149 del ROM i l’art.50.1.g) Llei 26/2010, els quals exigeixen que tots
els expedients han de ser informats per l’instructor del servei, o en el seu cas,
l’elaboració d’un informe-proposta signat també per la instructora, en aquest cas
per la interventora d’acord amb el decret 2020/826, de nomenament d’instructors,
circumstància que no es compleix en aquest cas. Advertir també que no es
compleix amb l’article 169, del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atès que no es
preveu la seva publicació al BOP i al Portal de la Transparència i que el peu de
recurs que s’indica no s’adequa a l’establert als articles 170 i 171 del referit decret.
Part de Control
3.- Mocions
4.- Donació de compte del decret 2021/411, de contractació laboral temporal d'una
educadora de l'escola bressol

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

5.- Donació de compte de les disposicions de l'alcaldia i de la Junta de Govern Local
adoptades des de la darrera sessió ordinària
5.1.- Decrets de l'alcaldia: del 420/2021 al 518/2021
5.2.- Juntes de govern local: de la 17/2021, de 29 d'abril a la 20/2021, de 20 de maig
6.- Donació de compte de l'informe de Tresoreria sobre el període mig de pagament,
1er trimestre 2021
7.- Donació de compte de l'informe de Tresoreria de morositat, 1er. trimestre 2021
8.- 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 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.
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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
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcalde
accidental, Ivan Sànchez Rodríguez, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a
Berga, datat i signat electrònicament.

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

L’Alcalde acctal.,
Ivan Sànchez Rodríguez

El secretari
Antoni Pérez Zúñiga

