Per acord de Junta de Govern Local, de 7 de desembre de 2020, es van aprovar inicialment
les bases reguladores d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages, per compensar
les despeses econòmiques durant el tancament decretat per les resolucions SLT/2700/2020
de 29 d’octubre i SLT/2875/2020 de 12 de novembre, dins el 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 23 de desembre de 2020.
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin realitzat al·legacions, les
bases reguladores d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages, per compensar les
despeses econòmiques durant el tancament decretat per les resolucions SLT/2700/2020 de
29 d’octubre i SLT/2875/2020 de 12 de novembre de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
esdevingueren aprovades definitivament en data 28 de desembre de 2020.
En data 22 de febrer de 2021, per decret d’alcaldia 2021-0282, s’ha aprovat l’estimació
parcial de les sol·licituds de la línia d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages, per
compensar les despeses econòmiques durant el tancament decretat per les resolucions
SLT/2700/2020 i SLT/2875/2020 dins el pla de recuperació econòmica dels efectes del covid19 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.
“Sobre estimació parcial de les sol·licituds de la segona línia d’ajudes pels
establiments de Sant Fruitós de Bages, línia 7, per compensar les despeses
econòmiques durant el tancament decretat per les resolucions SLT/2700/2020 de 29
d’octubre i SLT/2875/2020 de 12 de novembre, amb motiu de la segona onada de
COVID. (exp. 1957/2020)

Primer.- Vistes les dades de l'evolució del virus en el conjunt de Catalunya i del seu impacte
en la capacitat del sistema sanitari qüestionen la suficiència de les mesures de control
adoptades fins al moment i han determinat a la Generalitat de Catalunya la necessitat
d'implementar noves mesures més estrictes que afavoreixin la reducció de les interaccions
socials, tant en espais públics com privats, i la restricció de la mobilitat amb l'objectiu
d'intentar controlar la corba de contagis.
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ANUNCI pel qual es fa públic el decret 2021-0282 sobre estimació parcial de les
sol·licituds de la segona línia d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages,
línia 7, per compensar les despeses econòmiques durant el tancament decretat per
les resolucions SLT/2700/2020 de 29 d’octubre i SLT/2875/2020 de 12 de novembre,
amb motiu de la segona onada de COVID.

El 15 d’octubre de 2020, s’aprova la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la
qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta afecta a centres
d’estètica i de bellesa, que han de tancar els seus locals i no poder seguir prestant aquests
serveis, així com a les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es
poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a
l'establiment amb cita prèvia. Aquestes restriccions tenien establerta una durada de 15 dies.
Per pal·liar els efectes econòmics arrel d’aquesta resolució, aquest Ajuntament va aprovar,
el dia 2.11.2020, la convocatòria d’ajudes pels establiments de restauració i centres
d’estètica del municipi.
Passat aquests 15 dies, s’aprova la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, 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.
Aquesta implica el manteniment del tancament de centres d’estètica i restauració, així com
el tancament d’altres activitats i establiments com centres comercials, activitats culturals i
sales de concerts, centres esportius, establiments d’activitats lúdiques infantils privades,
sales de joc i casinos, activitats de lleure infantil i activitats extraescolars. Per altra banda,
es manté la prohibició de sortida del municipi durant els caps de setmana, i de Catalunya
durant tot el període de vigència.

Per altra banda, tot i que totes mesures no obliguen el tancament de hotels i allotjaments
turístics, les restriccions de mobilitat durant els caps de setmana extensos, així com l’aturada
de la resta d’activitats culturals, d’oci i de restauració, impliquen que també aquests
establiments han tingut una parada de la seva activitats, amb les conseqüents pèrdues
econòmiques que suposa.
En data 7 de desembre de 2020 es va aprovar l’acord de Junta de Govern Local, el qual
aprovava inicialment les bases reguladores d’ajudes pels establiments obligats a tancar de
Sant Fruitós de Bages, per compensar les despeses econòmiques durant el tancament
decretat per les resolucions SLT/2700/2020 I SLT/2875/2020.

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, al BOP en data 23 de novembre de
2020 i al DOGC en data 23 de desembre 2020.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat cap al·legació, l’aprovació inicial del
procediment ha esdevingut definitiva.
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Amb la RESOLUCIÓ SLT/2875/2020 de 12 de novembre, 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, es prorroguen totes aquestes mesures
mencionades fins al dia 22 de novembre a les 00:00h.

Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el 8 de desembre i va finalitzar
el 20 de desembre de 2020.
Vista la naturalesa dels ajuts i el nombre d’aquestes es veu necessari resoldre les sol·licituds
i procedir al seu pagament per fases.
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 línia d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós de Bages, per compensar
les despeses econòmiques durant el tancament decretat per les resolucions SLT/2700/2020
SLT/2875/2020, dins el 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

RESOLC:

TAULA 1: BENEFICIARIS 1A RESOLUCIÓ PARCIAL
NÚM REGISTRE ENTRADA

DNI / NIE

IMPORT ATORGAT

2020-E-RC-8905 i 2020-ERC-9003 i 2021-E-RC-661

B61703997

2.000,00 €

2020-E-RC-8958 i 2021-ERC-1010

A59032508

2.000,00 €

2020-E-RC-9035 i 2021-ERC-757 i 2021-E-RC-848

XXX5874XX

716,77 €

2020-E-RC-9097 i 2021-ERC-812 i 2021-E-RC-866 i
2021-E-RC-893

B67146340

926,09 €
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PRIMER.- Reconèixer la condició de beneficiari de la línia d’ajudes pels establiments de
Sant Fruitós de Bages, per compensar les despeses econòmiques durant el tancament
decretat per les resolucions SLT/2700/2020 i SLT/2875/2020 dins el pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19, segons la taula següent:

2020-E-RC-9156 i 2021-ERC-636

XXX9271XX

599,64 €

2020-E-RC-9157 i 2021-ERC-890

XXX6777XX

253,22 €

2020-E-RC-9165 i 2021-ERC-907 i 2021-E-RC-941

B66832742

2.000,00 €

2020-E-RC-9171 i 2021-ERC-912

B58893991

1.747,52 €

2020-E-RC-9173 i 2021-ERC-909

XXX3982XX

98,97 €

2020-E-RC-9240 i 2021-ERC-638

XXX8431XX

366,31 €

TERCER.- Ordenar el pagament de la subvenció als beneficiaris indicats a la TAULA 1:
BENEFICIARIS 1A RESOLUCIÓ PARCIAL, a càrrec de l’aplicació pressupostària
14.430.47903 Fons de reactivació econòmica COVID-19, a través dels 150.000 € disposats
en aquesta partida per a la present subvenció, i comunicar la present resolució a la Tresoreria
Municipal,

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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SEGON.- Fixar l’import de subvenció atorgat a cada beneficiari, segons la taula anterior.

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 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.”

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
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Àdria Mazcuñán Claret, alcaldessa

