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ANUNCI pel qual es fa públic el decret 2020-0785, de 8 de juny, sobre estimació 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.
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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 2020014198

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

“Sobre estimació 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 16-6-2020

En data 8 de juny de 2020, per decret d’alcaldia 2020-0785, s’ha aprovat la resolució
sobre estimació i no admissió 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.
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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 data 4 de juny de 2020 es va dictar i notificar - mitjançant publicació - el decret 20200767 en el qual, entre d’altres extrems, es declarava desistits als sol·licitants que no
havien atès el requeriment d’esmena de deficiències que se’ls havia realitzat.
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No obstant, en data 29 de maig de 2020, es va registrar la instància indicada a l’annex
1 de la present en la qual s’incorpora la documentació requerida, per la qual cosa s’ha
d’entendre realitzat el tràmit dins del termini a l’empara de l’article 73.3 de la Llei
39/2015.

L’article 21 de la Llei 39/2015 estableix l’obligació de dictar resolució en els procediments
administratius.
En virtut de l’exposat,
RESOLC
Primer.- Reconèixer 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, fixant l’import que ha de rebre en cinc-cents euros (500€) per beneficiari,
segons la taula de l’ANNEX 1 adjunt a la present, i en base a la motivació del punt tercer
de la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- 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
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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.
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Quart.- 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 16-6-2020

Analitzada la sol·licitud presentada 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
considera que el sol·licitant reuneix les condicions per ser beneficiari.

del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i a l’empara de l’exposat al punt
quart de la part expositiva d’aquesta resolució.
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Tercer.- 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.

-

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.
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Quart.- Declarar que:
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ANNEX 2: SOL·LICITUDS INADMESES

DNI SOL·LICITANT

REGISTRE D’ENTRADA

DATA

XXX4043XX

2020-3081

28/05/2020

Participació de qui signa, a la data de la signatura electrònica:
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde.
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Data 16-6-2020

2020-2233
2020-2234
2020-3108

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

XXX5454XX
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REGISTRE D’ENTRADA

TIPUS:
1 - ATUR
2 - ERTO
3- AUTÒNOM
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DNI SOL·LICITANT

CVE 2020014198

ANNEX 1: BENEFICIARIS

