AJUNTAMENT DE BERGA

CIRCULAR DE SECRETARIA
Núm. Exp. Llib.: SEC _Expedients Secretaria 2020/3
Num. Exp. Gen.: 2020/520

Núm. 01/2020 (rectificada)
ASSUMPTE: Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària derivada del COVID-19 (BOE
núm. 67)
Atès l’art.158 del ROM de Berga (publicat en el BOPB de data 21 de maig de 2012),
que preveu que per a l’aplicació del previst en aquest Reglament, podran dictar-se
Circulars del secretari General, amb el vist plau de l’Alcalde o Alcaldessa
Antecedents de fet:
Vist que l’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb
la malaltia del coronavirus COVID_19 suposava una emergència de salut pública
d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la
seguretat i la salut dels ciutadans amb la finalitat de contenir la progressió de la
malaltia i el sistema de salut pública.
Atès que l’11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a
pandèmia.
Vist que des del Govern de l’Estat s’han adoptat un sèrie de mesures, entre altres, s’ha
publicat el RDL 7/2020, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a
l’impacte econòmic del COVID-19. (BOE núm. 65 de data 13 de març)
Atès que el passat dissabte 14 de març de 2020, es va publicar el Real Decret
anteriorment esmentat, de declaració de l’estat d’alarma.
Per tot això s’informa:
PRIMER. En Reial Decret 463/2020 , s’adopten una sèrie de mesures que afecten a
totes les administracions del territori nacional (art. 2) i té una vigència de quinze
dies naturals (art. 3). Per tant, fins el dia 28 de març d’enguany (ja que d’acord amb
la DF3ª entra en vigor des del mateix dia de la seva publicació).
SEGON. Durant aquest període (sens perjudici d’una possible prorroga) per , es
suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i/o dret (D.
Add 4ª).
TERCER. De la mateixa manera i com a regla general, es suspenen els terminis
administratius (D. Add.3ª) de tramitació de procediments administratius a les
entitats del sector públic (art. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques (a partir d’ara LPAC)). Aquests
terminis tornaran a comptar en el moment que el RD 463/2020 deixi de tenir
vigència (o les seves prorrogues).
Ara bé, excepcionalment l’òrgan municipal competent pot acordar, mitjançant
resolució motivada (art. 35.1 LPAC), les mesures d’ordenació i instrucció
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estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en drets i interessos de
l’interessat en el procediment i sempre que hi manifesti la seva conformitat, o bé si
l’interessat, manifesti la seva conformitat en què no es suspengui el termini.
Evidentment aquestes previsions de suspensió no seran aplicables als
procediments i resolucions que facin referència a situacions estretament
vinculades a fets relacionats amb l’estat d’alarma.
QUART. NOTIFICAR la present Circular a tots/es regidors/res de l’equip de govern, els
serveis municipals, la Gerència del Patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de
Berga i a l’arxiver comarcal del Berguedà. I publicar-la al portal de transparència de
l’Ajuntament de Berga
Vist i Plau
L’Alcaldessa-Presidenta
Montserrat Venturós Villalba
Berga, datat i signat electrònicament

El Secretari General
Antoni Pérez Zúñiga

