
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

EDICTE sobre aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió d'una subvenció a persones
treballadores per compte aliè de Cassà de la Selva afectades per la COVID-19.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 27 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les bases
reguladores per a la concessió d'una subvenció a persones treballadores per compte aliè de Cassà de la Selva
afectades per la Covid-19.

Atès el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny, se sotmet el present acord a informació pública, amb publicació al BOP, al DOGC, al tauler d'anuncis
de la Corporació i a l'e-TAULER a www.cassa.cat, pel termini mínim de 20 dies, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.

El text de les bases es transcriu a continuació:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE
ALIÈ DE CASSÀ DE LA SELVA AFECTADES PER LA COVID-19

PRIMERA.-OBJECTE

Atorgament d'una subvenció a les persones treballadores per compte aliè empadronades a Cassà de la Selva
que han vist afectada la seva situació laboral degut a la Covid-19.

SEGONA.- BENEFICIARIS/ES

Persones treballadores per compte aliè empadronades a Cassà de la Selva que hagin estat afectades per un
ERTO/ERO o que hagin perdut la feina a conseqüència de la crisi derivada de la Covid-19 en el període
comprès entre el 14 de novembre de 2020 i la data de publicació de la convocatòria de la subvenció.

TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Les subvencions a les que fan referència aquestes Bases tenen caràcter voluntari i eventual, son lliuraments
revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.

Estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a que es condiciona el seu atorgament, així com a
la limitació pressupostaria. Tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a
l'incompliment de les condicions imposades en l'acte de concessió.

El procediment per a l'atorgament de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva.

La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i amb la restant normativa aplicable en matèria de
subvencions.
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QUARTA.- REQUISITS

Seran beneficiàries de la subvenció les persones que estiguin empadronades a Cassà de la Selva 30 dies
naturals abans de la publicació de la convocatòria de la subvenció i que compleixin amb els següents requisits:

- Ser treballador/ora per compte aliè en el període comprès entre el 14 de novembre de 2020 i la data de
publicació de la convocatòria de la subvenció.

- Nòmina inferior a 2.000 € bruts/mensuals en 14 pagues o 2.333 € bruts/mensuals en 12 pagues

- Estar en una d'aquestes situacions:

- Estar a l'atur durant un mínim de 60 dies en el període comprès entre el 14 de novembre de 2020 i la data
de publicació de la convocatòria de la subvenció.

- Estar afectat/ada per un ERTO/ERO durant un mínim de 60 dies en el període comprès entre el 14 de
novembre de 2020 i la data de publicació de la convocatòria de la subvenció.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb Hisenda, Seguretat Social, Xaloc i Ajuntament de
Cassà de la Selva.

- Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

CINQUENA.- QUANTIA

El pressupost màxim que es destinarà a la subvenció es concretarà a la corresponent convocatòria.

La quantia de la subvenció serà d'una única quantitat de 600 € per a cada persona sol·licitant.

En el cas que el número de sol·licituds superi la partida pressupostària disponible aquesta serà prorratejada
proporcionalment pel número total de sol·licituds.

En el cas que el número de sol·licituds no superi la partida pressupostària disponible l'ajuda serà prorratejada
proporcionalment pel nombre total de sol·licituds fins a un increment màxim d'un 20% per sol·licitud.

SISENA.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS

El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s'ajustarà a allò que disposen aquestes
Bases.

A la web municipal es publicarà el model de sol·licitud normalitzat per presentar en el termini establert a la
convocatòria pública.

Cal adjuntar la documentació següent a la instància genèrica electrònica:   

- Formulari normalitzat de sol·licitud de la subvenció

- Última nòmina abans d'entrar en ERTO/ERO o atur

- Si has perdut la feina: vida laboral actualitzada

- Si has estat afectat/ada per un ERTO/ERO: justificant d'estar en aquesta situació, detallant el període i els
dies, emès per l'empresa contractant

Quan s'observin defectes o omissions a la sol·licitud o es consideri necessari ampliar la informació es requerirà
a la persona sol·licitant perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils esmeni les mancances o aporti els
documents advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per desistida de la seva sol·licitud. La presentació de la
sol·licitud implica l'acceptació plena de les Bases reguladores de la subvenció.

SETENA.- RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions objecte de la
present convocatòria serà l'Àrea de promoció econòmica, la qual també serà responsable de elaborar una
proposta de concessió de les subvencions

La resolució sobre l'atorgament d'aquestes subvencions serà adoptada per la Junta de Govern Local.
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S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert,
i es resoldran en un únic acte administratiu.

La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la
sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

VUITENA.-INCOMPATIBILITATS

Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions, prestacions i
ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin
d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

És responsabilitat de la persona sol·licitant informar-se sobre la possible incompatibilitat entre ajuts que donin
per a la mateixa finalitat altres administracions, i en el cas que incorri en algun dels casos d'incompatibilitat
haurà de renunciar a algun dels ajuts concedits, adreçant renúncia a l'administració corresponent.

NOVENA.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

L'import agregat d'aquesta subvenció és financera amb càrrec a la partida pressupostària que s'indicarà a la
corresponent convocatòria.

DESENA.- PAGAMENT.

El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents.
El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència bancària en el compte de l'entitat bancària
indicat pel beneficiari en el model de sol·licitud normalitzat.

ONZENA.- VIGÈNCIA.

Aquestes Bases tindran vigència a partir de l'endemà de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al DOGC

DOTZENA.- RÈGIM SANCIONADOR.

Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions
administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei General Pressupostaria i la
Llei General Tributaria.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva, si s'escau, iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.

TRETZENA.- PUBLICITAT.
La publicitat de les Bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuarà mitjançant la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la Base de dades nacional de Subvencions, i a la web de
l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

Cassà de la Selva, 21 de setembre de 2021
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Robert Mundet i Anglada

Alcalde

(21.265.001)
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