DECRET D’ALCALDIA

Segon.- La instrucció de l’expedient va analitzar les sol·licituds presentades, tenint en
compte els diferents requisits i la documentació presentada. En alguns casos, com son
els dels beneficiaris amb DNI ***2512** i ***4243**, es va fer el càlcul de les despeses
elegibles, considerant despesa no elegible els següents conceptes:
DNI sol·licitant

Conceptes

Imports

***2512**

Bobina secama.M2 2capes
Delantal plástico Blanco 50u
Delantal TNT plastificado
Pareo TNT
Alfombrilla UVA
Sabanilla imper
Rollo TNT blanco
Pareo TNT
Bayeta un solo uso
Total
Cadena genovesa
Planxa vertical rowenta
Rollo coc.abso
Total

18,40
20,70
4,20
7,50
5,56
47,57
17,70
7,50
6,46
135,59
6,20
115,70
8,561
130,46

***4243**

Aquesta consideració es justificava en la base 4 de les Bases reguladores de la línia 4,
en la qual s’especifica que es considera despesa elegible:
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Santiago González Castellanos (2 de 2)
Vicesecretari
Data Signatura: 22/09/2020
HASH: 733ac30e51b24083694bd31a1240239f

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: 2020-1288 Data: 21/09/2020

Sobre l’estimació dels recursos de reposició presentats contra el Decret
d’Alcaldia 2020-1102 de segona estimació parcial 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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Àdria Mazcuñán Claret (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 21/09/2020
HASH: 53661bc077caa247f947ee036d8d6ce9

Departament: Promoció Econòmica / Intervenció / Secretaria
Procediment núm.: 760/2020
Nom: LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19

a. La instal·lació de mampares i pantalles protectores de qui presta els seus
serveis a l’activitat o dels seus usuaris.
b. L’adquisició d’equips individuals de protecció.
c. L’adquisició de material de desinfecció fungible específic, com gel
hidroalcohòlic, equip d’ozonització o de desinfecció tèrmica.
d. La contractació de serveis de desinfecció a càrrec d’empreses especialitzades.

DNI sol·licitant

Registre d’entrada

Despesa elegible

***2512**
***4243**

2020-E-RC-3815 i 2020-E-RC-3881
2020-E-RC-3447

102,49
166,13

Quart.- Vista la resolució, el sol·licitant amb DNI ***2512**, va presentar, a través de la
instància 2020-E-RC-5826 del dia 14.08.2020, un recurs de reposició al·legant que “les
factures presentades corresponen a tot el material necessari per la protecció de
l’establiment i els seus clients, seguint les recomanacions del Gremi artesà d’estètica i
bellesa de Catalunya”, annexant l’explicació de la utilitat de cada un dels productes, i
sol·licitant que aquests siguin reconeguts com a despesa elegible i per tant
subvencionable.
De la mateixa manera, el sol·licitant amb DNI ***4243**, va presentar, a través de la
instància 2020-E-RC-6169 del dia 01.09.2020, un recurs de reposició contra l’esmentat
Decret, explicant l’ús de cada un dels productes considerats com a no elegibles, i
sol·licitant que siguin reconeguts com a despesa elegible i per tant subvencionable.

Vist els fets anteriors i les al·legacions presentades per els sol·licitants obrant a
l’expedient, es proposa la següent resolució:
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Tercer.- A través del Decret d’Alcaldia 2020-1102 de 3 d’agost de 2020, es va resoldre
les sol·licituds dels sol·licitants esmentats. Seguint el criteri explicat, es va fixar l’import
de subvenció atorgada segons el que sí es considerava despesa elegible, i
concretament en:
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Per tant, donades les característiques dels esmentats productes, es considerava que
aquests eren de necessitat habitual de l’establiment, o que no responien a l’exigència
de protecció de la salut contra la Covid19.

Número: 2020-1288 Data: 21/09/2020

e. Altres despeses d’accions o compres no descrites i que justificadament es
demostri que donen resposta a una exigència sanitària i de protecció de la salut
contra la Covid.19.

Vista la proposta que consta a l’expedient i en ús de les meves atribucions
RESOLC:
Primer.- Estimar els recursos de reposició presentats contra el Decret d’Alcaldia 20201102 de 14 d’agost de 2020, a través dels registres d’entrada 2020-E-RC-5826 i 2020E-RC-6169.

Quart.- Ordenar el pagament d’aquests imports als beneficis amb DNI ***2512** i
***4243**, 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.

Participació de qui signa:
L’alcaldessa/ ho disposa
El Vicesecretari, dona fe transcrivint-lo al llibre de resolucions de l’alcaldessa.
(signat i datat electrònicament)
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***2512**
***4243**

Despesa
elegible
135,59 €
130,46 €

DECRET

DNI sol·licitant

Número: 2020-1288 Data: 21/09/2020

Segon.- Reconèixer com despesa elegible els següents imports, corresponents a la
compra de productes que s’ha justificat que donen resposta a l’exigència sanitària i de
protecció de la salut contra per la Covid19:

