DECRET

Aquesta, en el seu apartat 13, estableix que els establiments d'hostaleria i restauració
estaran condicionats, entre d’altres mesures, a limitar al 30% els aforaments de
l’interior dels locals, i a garantir la distància mínima de dos metres entre taules.
Per aquest motiu, en data 29 de desembre de 2020 es va aprovar l’acord de Junta de
Govern Local, el qual aprovava inicialment les bases reguladores de la subvenció en
espècies, per la cessió d’estufes exteriors a establiments de restauració amb terrassa
del municipi del pla de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
La tramitació és urgent, cosa que suposa reduir a la meitat els terminis de tramitació i,
al mateix temps, s’ha optat perquè la presentació de sol·licituds pugui discorre
simultàniament a la informació pública, sense perjudici d’establir les garanties
pertinents, a l’empara de l’art. 72.1. de la Llei 39/2015.
Segon.- El procediment es va publicar a la seu electrònica municipal, al BOP en data
12 de gener de 2021.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat cap al·legació, l’aprovació
inicial del procediment ha esdevingut definitiva.
Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 30 de desembre, i
va finalitzar el dia 6 de gener de 2021.
Vista la naturalesa dels ajuts i el nombre d’aquestes es veu necessari resoldre les
sol·licituds i procedir a la cessió de les estufes.
Pàgina 1 de 3
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 4P3JXGMN33H3WDJYLHNFHF3GS | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Primer.- Les dades de l'evolució del virus en el conjunt de Catalunya qüestionen la
suficiència de les mesures de control adoptades i han determinat a la Generalitat de
Catalunya la necessitat d'implementar noves mesures més estrictes amb l'objectiu
d'intentar controlar la corba de contagis. En data 12 de desembre de 2020, s’aprova la
RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les 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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Sobre estimació i desestimació de les sol·licituds 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.
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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

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 subvenció en espècies, per la cessió d’estufes exteriors a
establiments de restauració amb terrassa del municipi del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,

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

DNI/CIF
SOL·LICITANT

2020-E-RC-9332
2020-E-RC-9341
2021-E-RC-8
2021-E-RC-16
2021-E-RC-21
2021-E-RC-51
2021-E-RC-53

XXX4610XX
F60910551
XXX7702XX
XXX1033XX
XXX7475XX
XXX2253XX
XXX2253XX

SEGON.- Ordenar l’entrega, a cada beneficiari, d’una (1) estufa exterior.
TERCER.- Denegar la condició de beneficiari per la cessió d’estufes exteriors a
establiments de restauració amb terrassa del municipi als sol·licitants, i segons els
motius expressats a la taula següent:
REGISTRE
D’ENTRADA

DNI/CIF
SOL·LICITANT

2021-E-RC-6

J67512814

2021-E-RC-18

XXX5039XX

2021-E-RC-22

B64743271

2021-E-RC-40

B61703997

MOTIU
No trobar-se al corrent de les obligacions amb la
Hisenda municipal
No trobar-se al corrent de les obligacions amb la
Hisenda municipal o amb l'Agència Tributària
Estatal
No trobar-se al corrent de les obligacions amb la
Hisenda municipal
No trobar-se al corrent de les obligacions amb
l'Agència Tributària Estatal
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REGISTRE
D’ENTRADA

DECRET

PRIMER.- Reconèixer la condició de beneficiari per la cessió d’estufes exteriors a
establiments de restauració amb terrassa del municipi del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons
la taula següent:

Número: 2021-0062 Data: 19/01/2021

RESOLC:

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 al tauler d’edictes municipal. Una referència a
l’anunci es publicarà al DOGC.
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.
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Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
L’alcaldessa/ ho disposa
El Secretari, dona fe transcrivint-lo al llibre de resolucions de l’alcaldessa.

DECRET

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

Número: 2021-0062 Data: 19/01/2021

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.

