
 
 
 
 
 

DECRET 

 

PROCEDIMENT 

 

TITOL EXPEDIENT Cartipàs municipal 2019-2023 (2on. expedient) 

Núm. Exp.: X2020001684 

 
Proposta: Nomenament membres Junta de Govern Local i delegació de competències de 
l’alcaldia 
 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Mitjançant acord de ple de data 18 de juliol de 2019 es va crear la Junta de Govern Local, 
òrgan d’existència necessària en els municipis amb una població de dret superior als 5.000 
habitants i en tots aquells que siguin capital de comarca, sigui quin sigui el seu nombre 
d’habitants, i se’n van nomenar els seus membres. 
 
2. Mitjançant decret de data 15 de juliol de 2020, es van modificar els membres de la Junta de 
Govern local que s’havien nomenat mitjançant el decret anteriorment esmentat. 
 
3. El ple de data  8 de juliol de 2021 va prendre coneixement de la renúncia al càrrec 
d’alcaldessa i al càrrec de regidora de la senyora  Montserrat Venturós Villalba. 
 
4. En el ple de data 16 de juliol de 2021 va prendre possessió del càrrec de regidor el senyor 
Andreu Comas Gardner i es va nomenar alcalde de l’Ajuntament de Berga al senyor Ivan 
Sànchez Rodríguez. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I. Art. 20.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases i de Règim Local. 
 
II. Art. 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que determina que la Junta de Govern 
Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre 
legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al 
Ple. 
 
III. Arts. 73 a 75 del Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament de Berga. 
 
IV. Art.114.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització i Funcionament dels Ens Locals  
 
MOTIVACIÓ 
 
1. Atès el cessament de l’alcaldessa, que en base a la confiança mútua, havia nomenat els 
membres de la Junta de Govern Local, aquests també cessen amb el canvi de l’alcaldia, motiu 
pel qual procedeix designar els nous membres de la Junta de Govern Local. 
 
D’acord amb l’art. 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la Junta de Govern Local és 
integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal 
d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple. 
 



 
 
1.L’article 114. 2 ROF estableix que les delegacions de l’alcalde a la Junta de Govern Local, no 
quedaran revocades pel simple fet de produir-se un canvi en la titularitat de l’alcaldia o en la 
composició concreta de la Junta de Govern Local 
 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde RESOL, 
 
Primer. Cessar els següents membres de la Junta de Govern Local: 
 
 

Presidenta Montserrat Venturos Villalba 

Vocals Roser Rifà Jané 

 Roser Valverde Lojo 

 Ivan Sànchez Rodriguez 

 Eloi Escútia Fors 

 Isaac Santiago Vilardaga 

 
 
Segon. Nomenar els següents regidors/es com a membres de la Junta de Govern Local: 
 

President Ivan Sànchez Rodriguez 

Vocals Roser Valverde Lojo 

 Eloi Escútia Fors 

 Aleix Serra Uró 

 Marià Miró Manubens 

 Ramon Camps Garcia 

 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a tots els membres de la Junta de Govern Local, els 
portaveus dels grups polítics municipals i les persones responsables dels diferents serveis 
municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Donar compte al ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui 
per donar compliment al que preveu l'article 21 i següents del ROM de l’Ajuntament de Berga, 
en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals. 
 
Quart. 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, 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 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 
això, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició” 

 



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