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ATORGAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE LA RUA I DEL BALL DE DISFRESSES DE CARNAVAL
PER A L'EXERCICI 2020
Es fa públic pel coneixement general que en la Junta de Govern Local 2020/16, de 16
d’abril de 2020, s’han adoptat els acords que es transcriuen a continuació, en relació amb
l’esmentada convocatòria:
Primer.- Aprovar l’atorgament de premis del concurs de la rua i del ball de disfresses de
Carnaval per a l’exercici 2020 tal i com es reprodueix a continuació:
CATEGORIA PREMI
Millor carrossa. 1r premi
Millor carrossa. 2n premi
Millor carrossa. 3r premi
Millor animació. 1r premi
Millor animació. 2n premi
Millor animació. 3r premi
Millor comparsa adulta. 1r
premi
Millor comparsa adulta. 2n
premi
Millor comparsa adulta. 3r
premi
Millor comparsa infantil. 1r
premi
Millor comparsa infantil. 2n
premi
Millor comparsa infantil. 3r
premi
Millor disfressa individual o
en grup de fins a tres
persones
Millor disfressa en grup de
quatre o més persones

NOM PERSONA
BENEFICIÀRIA
Roger Clemente
Soler
Associació
Companyia de
Jocs l’Anònima
Carme Torner
Guitart
Eduard
Rodríguez
Comellas
Marc Fíguls
Casas
Anna
Santaeulàlia
Pocino
Associació
Companyia de
Jocs l’Anònima
Laura Fígols
Isach
Eulàlia Casellas
Espelt
AMPA Sant Joan
Berga
AMPA Santa
Eulàlia Berga
AMPA Vedruna
Berga

NIF PERSONA
BENEFICIÀRIA

NOM GRUP AMB
EL QUAL ES
PRESENTA

IMPORT
ATORGAT
(EUROS)

77751340R

Cavall de Troia

1.000€

G65671026

Aladdin

750€

77731450Y

Arlequina’t

500€

77745771K

Brimo Heroes

500€

39384879R

El soldadet de rom

400€

39366133T

Si em toques
punxo!

300€

G65671026

Welcome to Las
Bergas

400€

77747754A
77750423G
G58549833

Desembarcament
de Llambordia
Berga en
quarentena
Els minions de Sant
Joan

300€
200€
300€

G58064387

La tribu Zululàlia

200€

G58040247

Vedruna Town

100€

Octavi Puntas
Garcia

77748356F

Vincent Van Gogh i
Frida Kalho

100€

Ricard Masana
Guixé

39381183P

Che Guevara

150€

Segon.- Notificar l’acord de resolució a les persones interessades i publicar-lo al tauler
d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Berga, així com a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BNDS) del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
77745375Q
MONTSERR Tercer.- Atorgar un termini d’audiència de deu dies a les persones interessades.
AT
VENTUROS
(R:
P0802200F)

AJUNTAMENT DE BERGA

Quart.- Peu de recursos. Actes que posen fi a la via administrativa:
“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.
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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 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.
D’acord amb el Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, disposició addicional octava, sobre l’ampliació del termini
per recórrer, el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per a instar qualsevol altre
procediment d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d’acord amb el
previst en les lleis, en qualsevol procediment del què puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen
per l’interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat
d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de la notificació de l’actuació
administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. L’anterior
s’entén sense perjudici de la eficàcia i l’executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació”.

Montserrat Venturós Villalba
Alcaldessa
Berga, 4 de maig de 2020

