AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PROCEDIMENT
Ple de la corporació
Número sessió: PLE2019/12
Data: 15 de juny de 2019
Caràcter: Extraordinari
MOTIVACIÓ
L’article 7 del ROM de Berga estableix que la Corporació es constituirà en sessió pública de
caràcter extraordinari, a les 12 hores del vigèsim dia posterior a la celebració de les
eleccions, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, i que l’Alcalde o Alcaldessa
sortint, en exercici de les funcions prorrogades a que fa referència l’article 26 del ROM ,
dictarà resolució motivada, que s’haurà de notificar a tots els Regidors i Regidores electes.
Atès que les eleccions locals es van celebrar el dia 26 de maig de 2019.
L’article 9 del ROM estableix que si no s’assoleix la majoria absoluta dels membres en
primera sessió, els regidors electes s’entendran convocats automàticament per a celebrar la
sessió constitutiva dos dies després en el mateix lloc i a la mateixa hora.
DISPOSICIÓ
L’Alcalde accidental resol:
Primer.- Convocar sessió extraordinària del ple municipal pel dia 15 de juny de 2019, a les
12:00 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:
1. Constitució del Ple de l'Ajuntament per el mandat 2019-2023
a. Constitució de la mesa d’edat
b. Acreditació dels candidats i candidates electes a regidors i regidores.
c. Presa de possessió dels regidors i regidores.
2. Elecció de l'alcalde o alcaldessa de Berga
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, 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 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 sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició.”
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AJUNTAMENT DE BERGA

Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Oriol Camps
Cervera, Oriol Camps Cervera dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga,
datat i signat electrònicament.
L’Alcalde accidental,

El secretari

Oriol Camps Cervera

Antoni Pérez i Zúñiga
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