DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1.1.
Ampliació del període de cessió de les estufes, establert a les bases
reguladores de la subvenció en espècies per la cessió d’estufes exteriors a
establiments de restauració amb terrassa del municipi, amb motiu de les
restriccions d’aforament dels interiors per la COVID. (exp. 2122/2020)
El 29.12.2020, per acord de Junta de Govern Local, l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages va aprovar una subvenció en espècies, amb l’objecte de cedir estufes exteriors
als establiments de restauració amb terrassa del municipi, amb l’objectiu de fomentar el
seu ús i així l’activitat econòmica dels establiments, com a fórmula per a la seva
recuperació econòmica i garantia de manteniment.
A les bases reguladores d’aquesta subvenció, en la base 4. Condicions de la cessió i
obligacions dels beneficiaris, s’estableix que “Les estufes objecte d’aquesta subvenció
seran cedides [....] fins a 1 d’abril de 2021. Aquesta data podrà ser modificada per part
de l’Ajuntament en cas de que les condicions climatològiques o altres circumstàncies ho
justifiquin”
A través del Decret 2021-0062 de 19.01.2021 i Decret 2021-0196 de 09.02.2021 es van
resoldre les sol·licituds a aquesta subvenció, reconeixent la condició de beneficiaris a la
totalitat dels sol·licitants, i ordenant l’entrega d’una (1) estufa a cada beneficiari.
Donada la tardança en la cessió material de les estufes i l’allargament de les restriccions
als establiments, es considera adequat allargar el període de cessió, per tal que els
establiments beneficiaris puguin gaudir de les estufes per més temps.
L’acord es pren dins de les competències delegades pel Ple en data 20 d’agost de 2020
(publicat al BOPB del dia 3 de setembre de 2020).
RESOLGUI
PRIMER.- Aprovar l’ampliació del període de cessió de les estufes objecte de la
subvenció en espècies, fins a 1 de maig de 2021.
SEGON.- Ordenar la recollida de les estufes a cada beneficiari, després d’aquesta data.
TERCER.- 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
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 29/03/2021
HASH: e6e8675d84953d055f977903feef5456

Departament: Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç / Intervenció / Secretaria
Procediment núm.: 2122/2020
Nom: SUBVENCIÓ EN ESPÈCIES PER LA CESSIÓ D’ESTUFES EXTERIORS A
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ AMB TERRASSA DEL MUNICIPI, AMB MOTIU
DE LES RESTRICCIONS PER LA COVID

l’article 45 de la Llei 39/2015-, i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci
es publicarà al DOGC.
QUART.- Declarar que:

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 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.

CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ:
Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent:
Sentit de l’acord
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la taula.
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

Número de sessió: 13/2021
Data de la sessió: 29-3-21
Número d’acord: A.1.

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dona fe
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