AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2020/6
Data: 24 de maig de 2020
Caràcter: Extraordinari
MOTIVACIÓ
En motiu de la celebració de les festes de l’antiga Octava de Corpus Christi, el primer acte
de La Patum és el Ple de l’Ascensió (nom que pren per celebrar-se el diumenge de
l’Ascenció). En aquest Ple, celebrat a les onze del matí, se sol acordar per unanimitat,
nemine discrepante, que durant la festivitat del Corpus Christi tingui lloc, com és costum i
tradició, La Patum. Actualment, ha esdevingut un acte protocol·lari.
Atesa la modificació del article 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril de bases del règim local,
segons disposa la disposició final 2ª del real decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19, permet celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i
telemàtics quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col•lectiu, o
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal
funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col•legiats de les Entitats
Locals .
Entenent que s’escau aquesta situació excepcional a l’apreciar l’excepcionalitat dels
moments que estem vivint vist el Real Decret 492/2020, de 24 d’abril, de pròrroga del Reial
Decret 476/2020 de 27 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’alcaldessa-presidenta de la
corporació creu convenient fer ús de les disposicions de l’esmentat article 46.3 i convocar
aquest Ple mitjançant el servei de videoconferència LOCALRETMEET, l’ús del qual va ser
aprovat pel decret d’alcaldia 2020/308.
Atès el decret d’alcaldia 2020/350, de 28 d’abril, de funcionament telemàtic del Ple de
l’Ajuntament de Berga.
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 106 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’Alcaldessa resol:
Primer.- Convocar sessió extraordinària del ple municipal pel dia 24 de maig de 2020, a les
11:00 hores, en primera convocatòria, i 48 hores després, en segona convocatòria, que se
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celebrarà mitjançant el servei de videoconferència LOCALRETMEET, amb el següent ordre
del dia:
1. Aprovació de Celebrar la Patum 2020.
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.
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’alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat
i signat electrònicament.
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari
Antoni Pérez i Zúñiga
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