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Modificació del catàleg d'actuacions administratives automatitzades realitzades mitjançant
un certificat de segell electrònic de l'Ajuntament de Berga, aprovat pels decrets 2018/46 i
2019/200, per adequar-lo a les funcions estrictament reservades a la secretaria municipal i
a les atribuïdes a aquest departament així com per al certificats del padró d’habitants
Es fa públic que el dia 11 de març de 2021 s’ha dictat el decret d’alcaldia núm. 2021/242,
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
Primer.- Modificar el catàleg d'actuacions administratives automatitzades realitzades
mitjançant un certificat de segell electrònic de l'Ajuntament de Berga, aprovat pels decrets
2018/46 i 2019/200, per adequar-lo a les funcions estrictament reservades a la secretaria
municipal i a les atribuïdes a aquest departament, quedant el segell electrònic de la
secretaria municipal de l’Ajuntament de Berga de la següent manera:
a) Emissió de la notificació de resolucions i decrets d’expedients, excepte aquelles
dirigides a les autoritats.
b) Emissió de la notificació d’acords de la Junta de Govern Local, excepte aquelles
dirigides a les autoritats.
c) Emissió de la notificació d’acords de Ple, excepte aquelles dirigides a les autoritats.
d) Emissió de la notificació d’actes de tràmit derivats d’expedients de l’àrea de
secretaria.
e) Emissió dels certificats dels acords recollits en les actes de les sessions dels òrgans
col·legiats de caràcter resolutiu i la resta d’òrgans dels quals el secretari municipal
tingui atribuïda la seva secretaria.
f) Emissió dels certificats administratius de documents que consten als expedients
electrònics de l’àrea de secretaria.
g) Emissió dels certificats administratius dels antecedents, llibres i documents de
l’Entitat local que consten als expedients electrònics, prèvia emissió de l’informe o
signatura del responsable de l’expedient.
h) Emissió dels certificats administratius del padró d’habitants
Segon.- Determinar les característiques del certificat de segell electrònic de la secretaria
municipal de l’Ajuntament de Berga emprat per realitzar les actuacions esmentades:





Nom segell: Actuació Administrativa Automatitzada en l’àmbit de la secretaria
municipal
Tipus certificat: Certificat de segell electrònic, classe1, nivell mig
Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Ús: Identificació i execució actuacions administratives automatitzades.

Tercer.- Determinar els següents òrgans i serveis municipals competents:
a. Per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, auditoria del
sistema d’informació i del seu codi font: El Servei d’Informàtica i Tecnologies de la
Informació i Comunicació.
b. Per a la supervisió i control de qualitat:
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La secretaria municipal.
Per a la impugnació, el responsable és l’òrgan que té atribuïda la competència
per a dictar l’acte que és objecte d’actuació automatitzada.
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Quart.- Advertir que han quedat sense efecte els decrets de delegacions núm. 2014/43 i
núm. 2016/908, de delegació de la signatura de secretaria, al veure’s superats per la
legislació posterior en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú així com pel Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
que es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
Cinquè.- Publicar la relació de segells electrònics utilitzats per l’Ajuntament de Berga i les
seves característiques en l’apartat de certificats digitals de la Seu electrònica.
Sisè.- Ordenar als serveis informàtics i TIC de l’Ajuntament de Berga que adoptin les
mesures oportunes per implementar el segell electrònic de la secretaria municipal de
l’Ajuntament de Berga.
Setè.- Donar trasllat de la present resolució a la Secretaria General de l’Ajuntament, als
instructors dels serveis municipals i al Servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i
Comunicació.
Vuitè. Publicar la present resolució al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Portal
de la Transparència.
Novè.- 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.

Berga, datat i signat electrònicament.
L’alcalde accidental,
Ivan Sànchez Rodríguez

