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Pel qual es fa públic el decret 2020-1288 sobre l’estimació dels recursos de
reposició presentats contra el Decret d’Alcaldia 2020-1102 de segona estimació
parcial de la línia 4 de subvencions del pla de recuperació econòmica dels efectes
del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (760/2020).

En data 21 de setembre de 2020 l’alcaldessa va dictar el Decret núm. 2020/1288, el
qual es transcriu en la seva part dispositiva:

Pàg. 1-2

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

CVE 2020025920

Primer.- Estimar els recursos de reposició presentats contra el Decret d’Alcaldia 20201102 de 14 d’agost de 2020, a través dels registres d’entrada 2020-E-RC-5826 i 2020E-RC-6169.

Quart.- Ordenar el pagament d’aquests imports als beneficis amb DNI ***2512** i
***4243**, a càrrec de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 Fons de reactivació
econòmica Covid-19, a través dels 100.000 € disposats en aquesta partida per a la línia
4 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.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
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***2512**
***4243**

Despesa
elegible
135,59 €
130,46 €

B

DNI sol·licitant

Data 1-10-2020

Segon.- Reconèixer com despesa elegible els següents imports, corresponents a la
compra de productes que s’ha justificat que donen resposta a l’exigència sanitària i de
protecció de la salut contra per la Covid19:
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ANUNCI

-

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

A

La qual cosa es fa pública pe er al coneixement general i als efectes de notificació als
interessar d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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Data 1-10-2020
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L’alcaldessa.

