Àdria Mazcuñan Claret (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 14/01/2021
HASH: 07ff4a5a23294328583823d120939c24

Departament: Promoció Econòmica / Intervenció / Secretaria
Procediment núm: 759/2020
Nom: LÍNIA 3 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-19

DECRET D’ALCALDIA
Esmena del Decret número 2020-1849 de data 18.12.2020 sobre estimació i
desestimació de les sol·licituds de la línia 3 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

NÚM. REGISTRE
ENTRADA
2020-E-RC-5928
2020-E-RC-6068
2020-E-RC-6121
2020-E-RC-6187

DNI O CIF
XXX8347XX
XXX6897XX
XXX5927XX
XXX0777XX

ESTAT
DESESTIMAT
DESESTIMAT
DESESTIMAT
DESESTIMAT

Tercer. Atès que segons allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les
administracions podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de
l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vista la proposta que consta a l’expedient i en ús de les meves atribucions
RESOLC:

PRIMER. Corregir l’error material del Decret 2020-1849 de 18.12.2020 sobre estimació
i desestimació de les sol·licituds de la línia 3 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
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Aquests quatre sol·licitants son els següents:

DECRET

Josep González Ballesteros (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 14/01/2021
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

Segon. Atès que s’ha observat un error material i de transcripció en l’ANNEX 2 de la part
dispositiva, consistent en inclusió de quatre sol·licitants al llistat de desestimats, que
havien d’haver estat inclosos al llistat d’estimats.

Número: 2021-0036 Data: 14/01/2021

Primer. En data 18.12.2020 es va dictar el Decret número 2020-1849 sobre l’estimació i
desestimació parcial de sol·licituds de la línia 3 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

DNI O CIF

IMPORT

XXX8347XX
XXX6897XX
XXX5927XX
XXX0777XX

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

TERCER.- Ordenar el pagament de la subvenció, a càrrec de l’aplicació pressupostària
15.430.47903 Fons de reactivació econòmica Covid- 19, a través dels 210.000 € disposats
en aquesta partida per a la línia 3 de la present subvenció, i comunicar la present
resolució a la Tresoreria Municipal,

CINQUÈ.- 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.

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
Àdria Mazcuñán Claret, alcaldessa, ho disposa.
Josep González Ballesteros, secretari, dona fe transcrivint-lo al llibre de resolucions de
l’alcaldessa.
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DECRET

QUART.- 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.
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NÚM. REGISTRE
ENTRADA
2020-E-RC-5928
2020-E-RC-6068
2020-E-RC-6121
2020-E-RC-6187

Número: 2021-0036 Data: 14/01/2021

SEGON.- Reconèixer la condició de beneficiari de la línia 3 de subvencions del pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, als beneficiaris inclosos en aquesta esmena, segons la taula següent:

