DECRET

Per aquest motiu, en data 14 de maig de 2020 es va aprovar l’acord de Junta de Govern
Local, el qual aprovava inicialment les bases reguladores de les línies 2, 3 i 4 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, al BOP en data 20 de maig
de 2020 i al BOP en data 22 de juny 2020.
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 1 de juny, i va
finalitzar el dia 11 d’octubre de 2020.
Quart.- Durant la instrucció de l’expedient, l’equip instructor va analitzar que els
sol·licitants complissin amb tots els requisits establerts per les bases. Un dels requisits
establerts a les bases, feia referència a ”(...) trobar-se al corrent de totes les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social(...)”, el que portava a denergar la condició de
beneficiari a les persones que deguessin alguna d’aquestes obligacions.
Aquest va ser el cas de la sol·licitant XXX4655XX amb registre 2020-E-RC-6722, que
va ser desestimada al Decret d’Alcaldia 2020-1819 de 16.12.2020, donat que “no es
trobava al corrent de totes les obligacions tributàries i amb Seguretat Social (...)”.
Posteriorment a aquesta resolució, s’ha comprovat que el sol·licitant està al corrent de
les obligacions esmentades, amb documentació acreditativa presentada el dia
01.02.2021, amb registre 2021-E-RC-777.
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Secretari
Data Signatura: 23/03/2021
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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.

Número: 2021-0477 Data: 22/03/2021

Sobre acceptació de recurs contra el Decret 2020-1819 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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Àdria Mazcuñan Claret (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 22/03/2021
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

Cinquè.- L’article 123.1 de la Llei 39/2015 estableix que els actes administratius que
posin fi a la via administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant
el mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Sisè.- 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.
Analitzada la sol·licitud presentada segons els requisits establerts a les bases
reguladores de la línia 3 de subvencions 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

2020-E-RC-6722 XXX4655XX

DECRET DE
DESESTIMACIÓ
DECRET 2020-1819 de
16.12.2020

NÚM REGISTRE RESOLUCIÓ
DEL RECURS DEL RECURS
2021-E-RC-777
de 01.02.2021

Estimada

MOTIU

Es comprova
que sí està al
corrent

SEGON.- Reconèixer la condició de beneficiaria de la línia 3 de subvencions del pla
de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, a la sol·licitant del punt anterior.
TERCER.- Fixar l’import de subvenció atorgat, corresponent a 60,00€.
QUART.- Ordenar el pagament de la subvenció a la beneficiaria indicada de la present
resolució, 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.- 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.
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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PRIMER.- Resoldre els recursos de reposició presentats, segons la taula següent:

Número: 2021-0477 Data: 22/03/2021

RESOLC:

-

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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Alcaldessa, ho disposa.
Secretari, dona fe transcrivint-lo al llibre de resolucions de l’alcaldessa.

