Segon.- El termini de presentació de sol·licituds es va finalitzar el dia 30 de juny de 2020.
S’han dictat els decrets pertinents en que es resolien les sol·licituds.
Tercer.- Atès que ja han transcorregut els terminis del procediment, procedeix a la
liquidació definitiva de la liquidació de la línia 4 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Quart.- Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada
següent:
-

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 20.08.2020
Publicació BOPB: 3.09.2020

ACORD
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de la línia 4 de subvencions del pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Import del crèdit inicial: 100.000 €
Nombre de sol·licituds presentades: 35
Import de les subvencions atorgades: 12.242,81 €
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És per això que es va aprovar la línia 4 de subvencions del pla de recuperació econòmica
dels efectes del Covid-19. Mitjançant acord de Junta de Govern local de data 14 de maig
del 2020 es va aprovar una línia de subvencions per import de 100.000€, destinada a
empresaris del municipi afectats per aquesta crisi consistents en la realització de
despeses necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de
protecció sanitària

Data 17-11-2020

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de garantir
una qualitat de vida de les persones i per aquest motiu, en l’àmbit de les seves
competències i dins de la seva capacitat econòmica vol pal·liar els efectes econòmics
que es deriven de l’estat d’alarma.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer.- La declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de COVID-19 i el
confinament de la població ha suposat durant part de la seva durada, el cessament
temporal de tots els sectors productius, a excepció dels declarats essencials, i durant la
resta una restricció significativa de l’activitat econòmica.

A

ANUNCI pel qual es fa públic l’acord de Junta de Govern Local de 2 de novembre
de 2020 d’aprovació de la liquidació definitiva de la línia 4 de subvencions del pla
de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages (exp. 760/2020).

B

Segon.- Deslliurar 87.757,19 € de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 que es
correspon al crèdit sobrant d’aquesta convocatòria.
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Tercer.- Publicar la següent resolució a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-11-2020

Sant Fruitós de Bages, a 4 de novembre de 2020.
L’Alcaldessa,
Àdria Mazcuñan i Claret
(signat digitalment)

https://bop.diba.cat

-
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-

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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-

A

Quart.- Declarar que:
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