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ANUNCI pel qual es fa públic el decret 2020-1013, de 10 de juliol, sobre resolució
de recursos de reposició i inadmissió a tràmit de les sol·licituds de la línia 1 de
subvencions del pla de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Pàg. 1-4

Per decret d’alcaldia 2020-0546, de 20 d’abril, es va aprovar inicialment la línia 1 de
subvencions del 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 22 d’abril de
2020.

CVE 2020019863

Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin realitzat al·legacions,
les bases reguladores de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació econòmica
dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages esdevingueren
aprovades definitivament en data 8 de maig de 2020, la qual cosa es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 15
de maig de 2020.

Per aquest motiu, en data 20 d’abril de 2020 es va dictar el decret d’alcaldia 2020-0546,
el qual aprovava inicialment les bases reguladores de la línia 1 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.
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 en data 20 d’abril de 2020,
al BOP en data 22 d’abril de 2020, i al DOGC en data 27 d’abril de 2020.
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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.

B

“Decret 2020-1013, de 10 de juliol, sobre tercera resolució de recursos de
reposició i inadmissió a tràmit de les sol·licituds de la línia 1 de subvencions del
pla de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.

Data 28-7-2020

En data 20 de juliol de 2020, per decret d’alcaldia 2020-1013, s’ha aprovat resolució de
recursos de reposició i inadmissió a tràmit de les sol·licituds de la línia 1 de subvencions
del pla de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 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.

Codi Validació: 6425GXW2EKK53JAG5HY5LWDZ4 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

Àdria Mazcuñán Claret (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 20/07/2020
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Departament: Serveis a la Ciutadania / Intervenció / Secretaria
Procediment núm: 684/2020
Nom: LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-1

Paral·lelament al termini d’informació pública, el termini de presentació de sol·licituds es
va iniciar l’endemà de la publicació del decret a la seu electrònica municipal, això és des
del 21 d’abril de 2020, i va finalitzar el dia 11 de maig de 2020.

https://bop.diba.cat
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Tercer.- Analitzades les sol·licituds presentades segons els requisits establerts a les
bases reguladores de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació econòmica dels
efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, la instrucció del
procediment va detectar deficiències esmenables les quals van ser notificades als
interessats mitjançant les publicacions en la seu electrònica municipal en data 29 d’abril
de 2020, 4 de maig de 2020, 12 de maig de 2020 i 18 de maig de 2020, tot advertint-los
que en cas de desatendre el requeriment es dictaria resolució per la qual se’ls declararia
desistits de les seves sol·licituds, a l’empara de l’article 68 de la Llei 39/2015.
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En conseqüència, en data 4 de juny de 2020 es va dictar i publicar decret d’alcaldia
2020-0767 que disposava, entre d’altres, declarar desistits aquells interessats les
sol·licituds dels quals presentaven deficiències i no havien sigut esmenades dins del
termini establert.

CVE 2020019863

Quart.- Pel decret d’alcaldia 2020-0767 esmentat, també es va denegar la condició de
beneficiari de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació econòmica dels efectes
del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons els motius expressats a
l’annex que s’adjuntava.
Cinquè.- L’article 112 de la Llei 39/2015 estableix:

Sisè.- L’article 29 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, disposa que els terminis establerts en un procediment
administratiu obliguen a les autoritats i al personal de les administracions públiques, així
com als interessats en els mateixos.
L’article 88.5 de la Llei 39/2015 disposa que les administracions públiques podran
acordar la inadmissió a tràmit de les sol·licituds de reconeixement de drets no previstos
en l’ordenament jurídic.
L’article 21 de la Llei 39/2015 estableix l’obligació de dictar resolució en els procediments
administratius.
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Vistes les instàncies relacionades en l’annex adjunt a la present resolució, es consideren
aquelles com a interposició de recurs de reposició contra el decret d’alcaldia 2020-0767,
de 4 de juny.

B

“2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no
será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”
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I l’article 115 del mateix cos legal estableix:

Data 28-7-2020

“1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.”

A

Vista la proposta que consta a l’expedient, en ús de les competències atribuïdes per
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordància amb l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (no delegables
en altres òrgans conforme el decret de l’alcadessa 2020-0981 de data 10 de juliol de
2020),

https://bop.diba.cat

RESOLC:
Primer.- Resoldre els recursos de reposició presentats contra el decret d’alcaldia
2020-0767, de 4 de juny, en el sentit que s’indica en la taula de l’ANNEX 1 adjunta a la
present resolució.

Pàg. 3-4

Segon.- Declarar beneficiaris de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages als
sol·licitants els recursos de reposició dels quals s’estimen segons indica l’ANNEX 1,
fixant l’import que han de rebre en cinc-cents euros (500€) per beneficiari.

CVE 2020019863

Tercer.- No admetre a tràmit les sol·licituds indicades en l’ANNEX 2 adjunt a la present
resolució, per haver-se presentat fora del termini establert a la nº 7 de les bases
reguladores de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació econòmica dels efectes
del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i a l’empara de l’exposat al punt
sisè de la part expositiva d’aquesta resolució.

-

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.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

ANNEX 1: RESOLUCIÓ RECURSOS DE REPOSICIÓ

REGISTRE
DNI
D’ENTRADA
SOL·LICITANT (recurs de
reposició)

XXX0178XX

2020-1953
(2020-3673
2020-4295)

ESTIMACIÓ
DEL
RECURS
(SI/NO)

EN CAS DE NO ESTIMACIÓ,
MOTIU

SI
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Cinquè.- Declarar que:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-7-2020

Quart.- Publicar la següent resolució a la seu electrònica municipal, publicació que
substitueix la notificació d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, i al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.

2020-1881
2020-2589
(2020-4282)

SI

XXX7449XX

2020-2581
2020-2901
2020-2923
(2020-4464)

NO

XXX8806XX

2020-1987
2020-2369
(2020-4470)

SI

A

XXX9753XX

https://bop.diba.cat

SI

Desestimar. Manca de documents i
documents pendents de signar
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2020-2017
(2020-3675
2020-4284)
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XXX0179XX

ANNEX 2: SOL·LICITUDS INADMESES A TRÀMIT

XXX7074XX

“
Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
Àdria Mazcuñan i Claret, alcaldessa.
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Data 28-7-2020

REGISTRE D’ENTRADA
2020-2229
2020-2580
2020-2593
(2020-4953)
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DNI SOL·LICITANT

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SI

B

XXX3420XX

2020-2019
2020-2020
(2020-3674
2020-4283)

