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Es fa públic que en data 21 de gener de 2020 he dictat el decret d’alcaldia núm. 2020/52,
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- Delegar en el regidor Ramon Camps García la competència per a l’autorització
del matrimoni el dia 30 de maig de 2020.
Segon. La competència delegada s'haurà d'exercitar d'acord amb el que preveuen els
articles 159 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no
sent susceptible de ser delegada en cap altre òrgan.
Tercer. De conformitat amb el que disposen els articles 161 i 162 del ROM de l’Ajuntament
de Berga, en concordança amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, aquesta delegació tindrà efecte des del dia següent a l'adopció d'aquesta
resolució, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el butlletí oficial de la
província, i serà de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta
alcaldia.
Quart. Comunicar aquesta resolució al regidor Ramon Camps García, per al seu
coneixement i efectes.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i la web de
l’Ajuntament, en compliment del que disposa l'article 162 del ROM de l’ajuntament de
Berga, en concordança amb l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i difondre-la, d'acord amb el principi de transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència accés a la informació i bon govern.
Sisè. Donar compte al ple d'aquesta resolució.
Setè.- 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
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fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició.”

Berga, datat i signat electrònicament.
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L’alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

