DECRET D’ALCALDIA

Segon.- El termini per presentar sol·licituds era, tal i com establien les bases, del 18 de
maig fins de 2020 al 30 de juny de 2020. Durant aquest termini, els sol·licitants van
presentar la seva sol·licitud juntament amb les factures que acreditessin les despeses
constitutives de despesa elegible que justifiquessin la subvenció, i els rebuts o
comprovants que acreditessin fefaentment el seu pagament.
En els casos en que es van detectar deficiències en la documentació aportada, es va
realitzar un requeriment d’esmenes, per tal que els sol·licitants aportessin la
documentació que mancava, i es pogués tenir en compte en el procés de càlcul de la
despesa elegible.
Tercer.- Aquest va ser el cas del sol·licitant amb CIF B58893991, que amb la instància
2020-E-RC-3652 va sol·licitar la subvenció i presentar la documentació. La instrucció
del cas va detectar que mancava el comprovant de pagament d’una factura, el qual va
requerir a través del requeriment d’esmenes de deficiències, en data 09/07/2020, i pel
qual disposava de 5 dies hàbils per respondre.
Quart.- Tot i aquest termini, la instrucció no va resoldre l’expedient fins al 20/08/2020, i
per tant, fins aquesta data els sol·licitants podien presentar documentació que es tingués
en compte l’expedient.
Així, l’esmentat sol·licitant amb CIF B58893991, va presentar, a través de la instància
2020-E-RC-5658 del dia 10/08/2020, el comprovant de pagament d’una de les factures,
la qual mancava al seu expedient.
Cinquè.- A la resolució que l’Ajuntament va realitzar en data 20/08/2020 aquesta factura
no havia estat considerada com a despesa elegible, donat que no es tenia coneixement
Pàgina 1 de 3
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

DECRET

Josep González Ballesteros (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

Primer.- En data 14 de maig de 2020 es va aprovar l’acord de Junta de Govern Local,
el qual aprovava inicialment les bases reguladores de les línies 2, 3 i 4 de subvencions
del pla de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages. A aquest procediment s’ha aplicat la tramitació d’urgència a l’empara
de l’art. 72.1. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

Número: 2020-1224 Data: 09/09/2020

Sobre el reconeixement de la condició de despesa elegible d’una factura
presentada pel beneficiari amb CIF B58893991, de la línia 4 de subvencions del pla
de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
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de que l’interessat hagués presentat, abans d’aquesta data, el comprovant de pagament
de la factura relacionada.
Sisè.- Per tant, al Decret d’Alcaldia 2020-1160 de 20/08/2020, es va declarar al
sol·licitant com a beneficiari, fixant un l’import a rebre de 286,43€ i, declarant que l’únic
registre associat era el 2020-E-RC-3652, sense haver tingut en compte l’import elegible
de 7,50€ corresponent a la factura 0601/23/00379886 de la qual es va presentar el
comprovant de pagament, i per tant considerable vàlid i elegible, amb el registre 2020E-RC-5658.
Setè.- Amb motiu del coneixement per part de la instrucció de l’expedient d’aquest error
en el càlcul de la despesa elegible del beneficiari amb CIF B58893991, es proposa la
següent resolució

Segon.- Reconèixer com despesa elegible l’import de 7,50€, corresponent a la despesa
elegible de la factura 0601/23/00379886 presentada.
Quart.- Ordenar el pagament d’aquest import al benefici amb CIF B58893991, a càrrec
de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 Fons de reactivació econòmica Covid-19, a
través dels 100.000 € disposats en aquesta partida per a la línia 4 de la present
subvenció, i comunicar la present resolució a la Tresoreria Municipal,
Cinquè.- Publicar la següent resolució a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona - publicació que substitueix la notificació d’acord amb
l’article 45 de la Llei 39/2015 -, i a la Base de Dades Nacional de Subvencions d’acord
amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Sisè.- Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Primer.- Declarar acreditat el pagament de la factura 0601/23/00379886 presentada
pel beneficiari amb CIF B58893991 a través del registre d’entrada 2020-E-RC-5658.
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RESOLC:

Número: 2020-1224 Data: 09/09/2020

Vista la proposta que consta a l’expedient i en ús de les meves atribucions
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Participació de qui signa:
L’alcaldessa/ ho disposa
El Secretari, dona fe transcrivint-lo al llibre de resolucions de l’alcalde, conforme l’art.
3.2.e del Reial Decret 128/2018 de 16 de març.
(signat i datat electrònicament)

