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DECRET

PROCEDIMENT

Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/19
Data: 3 d’octubre de 2019
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. 

En la preparació de l’ordre del dia, l’alcaldessa ha estat assistida pel secretari, d’acord amb 
les funcions 3.2.a. del Real 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. Es 
mantenen les observacions de secretari de les quals es va informar en la proposta d’ordre 
del dia i en la convocatòria de les Comissions Informatives corresponents. 

DISPOSICIÓ
 
L’Alcaldessa resol:
 
Primer.- Convocar sessió Ordinària del ple municipal pel dia 3 d’octubre de 2019, a les 
19:00 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:

Proposta de secretaria

1. Lectura i aprovació de l'acta de les sessions anteriors

1.1. PLE2019/16 Ordinari 12/09/2019

Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea d’Economía i Hisenda

2. Propostes

2.1. SERVEIS ECONÒMICS

2.1.1. INTERVENCIÓ

2.1.1.1. Agrupació en una sola operació els préstecs del Fons pel Finançament dels 
Pagaments a proveïdors.

2.1.2. RENDES
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2.1.2.1. Modificació ordenances fiscals

Dictàmens de la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Generals i Finalistes

2.2. SERVEIS TRANSVERSALS

2.2.1. PERSONAL

2.2.1.1. Sol·licitud compatibilitat amb l’exercici d’una segona activitat privada – Sr. 
Isaac Santiago Vilardaga, càrrec electe de l’Ajuntament de Berga

2.2.1.2. Sol·licitud compatibilitat amb l’exercici d’una segona activitat privada – Sr. 
Marià Miró Manubens, càrrec electe de l’Ajuntament de Berga

Part de Control

3. Part de Control

3.1. Mocions

3.1.1. Moció que presenta del grup municipal de Junts per Berga sobre el manteniment i 
adequació de la Carretera de Solsona i el Camí Ral de Cardona.

3.2. Donació de compte del decret 2019/544, de contractació laboral de cinc professors/es 
per a l’Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus, 
per màxima urgència i durant el període en que es realitzen els processos selectius 
corresponents.

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 565/2019 a 634/2019
3.3.2. Juntes de govern local: de la 32/2019, de 5 de setembre de 2019, a la 34/2019, 

de 19 d’agost de 2019.

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 sobre els reparaments que s’han efectuat per part d’intervenció, degut a 
un conjunt d’expedients que s’han hagut de tramitar amb reparament
- Número d’expedient: 2019/1369: liquidació serveis extraordinaris fora de la 

jornada habitual, del col·lectiu de la Policia Local “serveis especials planificats”
- Número d’expedient: 2019/404 Contractació laboral Programa  complementari 

de Foment a l’Ocupació Local 2019
- Aprovació factures

3.5. 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 lLlei 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. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà 
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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

Marc Portell i Peipoch, secretari accidental de l’Ajuntament de Berga, certifico que 
l’alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a 
Berga, datat i signat electrònicament.

L’Alcaldessa, El secretari acctal.
   Montserrat Venturós Villalba Marc Portell i Peipoch
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