Per acord de Junta de Govern Local, de 2 de novembre de 2020, es van aprovar
inicialment les bases reguladores d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages,
per compensar les despeses econòmiques durant el tancament decretat per la resolució
SLT/2546/2020 dins el pla de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, publicat al Butlletí Oficial de la Província en data
18 de novembre de 2020.
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin realitzat al·legacions,
les bases reguladores d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages, per
compensar les despeses econòmiques durant el tancament decretat per la resolució
SLT/2546/2020 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages esdevingueren aprovades
definitivament en data 23 de novembre de 2020.
En data 9 de febrer de 2021, per decret d’alcaldia 2021-0197, s’ha aprovat l’estimació i
desestimació de les sol·licituds de la línia d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de
Bages, per compensar les despeses econòmiques durant el tancament decretat per la
resolució SLT/2546/2020 dins el pla de recuperació econòmica dels efectes del covid19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el contingut del qual es publica a efectes
de notificació d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

“Sobre estimació i desestimació de les sol·licituds de la línia d’ajudes pels
establiments de Sant Fruitós de Bages, per compensar les despeses econòmiques
durant el tancament decretat per la resolució SLT/2546/2020 dins el pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages.
Primer.- Les dades de l'evolució del virus en el conjunt de Catalunya i del seu impacte
en la capacitat del sistema sanitari qüestionen la suficiència de les mesures de control
adoptades fins al moment i han determinat a la Generalitat de Catalunya la necessitat
d'implementar noves mesures més estrictes. El 15 d’octubre de 2020, s’aprova la
RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
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HASH: 07ff4a5a23294328583823d120939c24

ANUNCI pel qual es fa públic el decret 2021-0197 sobre estimació i desestimació
de les sol·licituds de la línia d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages,
per compensar les despeses econòmiques durant el tancament decretat per la
resolució SLT/2546/2020 dins el pla de recuperació econòmica dels efectes del
covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

En el seu apartat 5 aquesta restricció afecta a centres d’estètica i de bellesa, que han
de tancar els seus locals i no poden seguir prestant aquests serveis i a l’apartat 10, es
suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden
prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment
amb cita prèvia. Aquestes restriccions tenen establerta una durada de 15 dies.
L’ajut aprovat té per objecte compensar les despeses econòmiques que els establiments
obligats a tancar tinguin durant el temps de tancament, com a fórmula per a la seva
recuperació econòmica i garantia de manteniment. D’aquesta manera, s’espera ajudar
als establiments com bars, restaurants, cafeteries i centres d’estètica que es vegin
obligats a tancar, i que per tant, no tindran els ingressos associats a la seva activitat, a
pagar les despeses fixes que igualment hauran de seguir pagant, com despeses de
lloguer, de subministraments o quotes d’autònoms.
Per aquest motiu, en data 2 de novembre de 2020 es va aprovar l’acord de Junta de
Govern Local, el qual aprovava inicialment les bases reguladores d’ajudes pels
establiments de Sant Fruitós de Bages, per compensar les despeses econòmiques
durant el tancament decretat per la resolució SLT/2546/2020.
Segon.- El procediment es va sotmetre a un termini d’informació pública de deu dies
hàbils, el qual es va publicar a la seu electrònica municipal, al BOP en data 18 de
novembre de 2020 i al DOGC en data 2 de desembre 2020.

Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 9 de novembre i va
finalitzar el 6 de desembre de 2020.
Les subvencions estan destinades a compensar la situació de tancament dels
establiments de restauració i centres d’estètica de Sant Fruitós de Bages, durant el
període de tancament d’entre el 16 i el 30 d’octubre de 2020 establert per la Resolució
SLT/2546/2020.
Quart.- L’òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria i per resoldre-la és
l’alcaldessa, a l’empara de l’art. 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Analitzades les sol·licituds presentades segons els requisits establerts a les bases
reguladores de la línia d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages, per
compensar les despeses econòmiques durant el tancament decretat per la resolució
SLT/2546/2020 dins el pla de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
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Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat cap al·legació, l’aprovació inicial
del procediment ha esdevingut definitiva.

Vista la proposta que consta a l’expedient i en ús de les meves atribucions

RESOLC:
PRIMER.- Reconèixer la condició de beneficiari de la línia d’ajudes pels establiments
de Sant Fruitós de Bages, per compensar les despeses econòmiques durant el
tancament decretat per la resolució SLT/2546/2020 dins el pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19, segons la taula següent:

NÚM REGISTRE ENTRADA
2020-E-RC-8052 i 2020-E-RC-8193 i
2020-E-RC-9219
2020-E-RC-8074 i 2020-E-RC-8616 i
2020-E-RC-9192
2020-E-RC-8093 i 2020-E-RC-8670 i
2020-E-RC-9151
2020-E-RC-8116 i 2020-E-RC-8849
2020-E-RC-8123
2020-E-RC-8162 i 2020-E-RC-9043
2020-E-RC-8433
2020-E-RC-8532 i 2020-E-RC-8768
2020-E-RC-8539 i 2020-E-RC-8952 i
2021-E-RC-416
2020-E-RC-8669 i 2021-E-RC-875
2020-E-RC-8790 i 2020-E-RC-9237
2020-E-RC-8790 i 2020-E-RC-9237
2020-E-RC-8795 i 2020-E-RC-8811 i
2020-E-RC-9216
2020-E-RC-8790 i 2020-E-RC-9237
2020-E-RC-8617
2020-E-RC-8801 i 2020-E-RC-8897 i
2020-E-RC-8896 i 2020-E-RC-9174 i
2021-E-RC-882
2020-E-RC-8802
2020-E-RC-8846 i 2021-E-RC-906

DNI/ NIE

IMPORT
ATORGAT

B61703997

2.000,00 €

XXX2806XX

203,67 €

XXX3601XX

602,32 €

B65642001
XXX6521XX
B60592516
XXX9271XX

783,89 €
326,24 €
1003,23 €
557,41 €
1208,40 €

XXX8431XX
XXX6777XX

620,45 €

XXX5039XX
XXX2512XX
B67314492

148,73
460,80 €
456,64 €

F60910551

646,23 €

XXX3375XX
XXX6459XX

376,04 €
933,93 €

B64249329

1.078,16 €

XXX2253XX
XXX7627XX

615,64 €
208,77 €
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TAULA 1: BENEFICIARIS

2020-E-RC-8848 i 2020-E-RC-9350 i
2021-E-RC-149
2020-E-RC-8831

XXX4664XX

407,94 €

XXX6504XX

711,53 €

SEGON.- Fixar l’import de subvenció atorgat a cada beneficiari, segons la taula anterior.
TERCER.- Denegar la condició de beneficiari d’aquesta línia d’ajuts, i segons els motius
expressats a la taula següent:
TAULA 2: DESESTIMATS
NÚM REGISTRE
ENTRADA

DNI O CIF

ESTAT

2020-E-RC-8106

B64743271

DESESTIMAT

2020-E-RC-8114 i
2020-E-RC-8789

XXX8319XX

2020-E-RC-8360

XXX2638XX

DESESTIMAT
DESESTIMAT

MOTIU DE LA
DENEGACIÓ
No compleix el requisit
de la base 2.1
No compleix el requisit
de la base 2.2 1r
No compleix el requisit
de la base 2.2 1r

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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QUART.- Ordenar el pagament de la subvenció als beneficiaris indicats a la TAULA 1:
BENEFICIARIS, a càrrec de l’aplicació pressupostària 14.430.47903 Fons de
reactivació econòmica COVID-19, a través dels 130.000 € disposats en aquesta partida
per a la present subvenció, i comunicar la present resolució a la Tresoreria Municipal,

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
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Àdria Mazcuñán Claret, alcaldessa

