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Xavier Ferrer i Vendrell, secretari interventor accidental de lôAjuntament de Santa Cristina
dôAro,

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, a la sessi· ordin¨ria realitzada el dia 21 de juliol
de 2020, va adoptar, entre dôaltres, el seg¿ent acord:

ñ3.2.2.- Subvencions concedides

3.2.2.1.- Aprovaci· de les bases espec²fiques anomenades ñSUBVENCIč FOMENT DE
LôOCUPACIč COVID-19 PER A EMPRESES DE SANTA CRISTINAò.- (G149.2 2020-0009)

A principi de mar del 2020, ha estat reconeguda com a pand¯mia global la malaltia per
coronavirus (COVID19), que ha derivat en la declaraci· de l'estat d'alarma, del passat 14 de
mar de 2020, per a la gesti· de la situaci· de crisi sanit¨ria que ha provocat.

Un dels objectius de lô¨rea de Promoci· Econ¸mica de lôAjuntament en aquests moments ®s
lôadopci· de diverses mesures per a la reactivaci· socioecon¸mica en lô¨mbit del teixit
comercial i empresarial de Santa Cristina dôAro, i per aix¸ es proposa una l²nia de subvencions
que t® per objecte la concessi· de subvencions a aut¸noms/es i empreses de Santa Cristina, que
contractin a persones a lôatur empadronades a Santa Cristina dôAro, inscrites al Servei
dôOcupaci· Municipal de Santa Cristina dôAro i al Servei dôOcupaci· de Catalunya. El
contracte haur¨ de ser m²nim de tres mesos i estar compr¯s entre els mesos dôabril a desembre.
Vist lôinforme 561/2020 em¯s per la t¯cnica de projectes en data 16 de juliol de 2020.
Vist que el personal t¯cnic de lô¨rea implicada proposa lôaprovaci· dôunes bases espec²fiques on
es detallen els requisits a tenir en compte per lôatorgament de les ajudes.
Vist el qu¯ disposa lôarticle 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions: ñPodran concedir-se de forma directa les seg¿ents subvencions: ...  c) Amb
car¨cter excepcional, aquelles altres subvencions en qu¯ s'acreditin raons d'inter¯s p¼blic, social,
econ¸mic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocat¸ria
p¼blica.ò

Vist que, en el mateix sentit, lôarticle 67 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions ñ1. Es poden concedir directament,
amb car¨cter excepcional, les subvencions a qu¯ es refereix la lletra c) de l'apartat 2 de l'article
22 de la Llei general de subvencions. En l'Administraci· General de l'Estat, en les entitats
locals, i en els organismes p¼blics vinculats o dependents d'aquelles, ®s aplicable el que preveu
la Llei General de subvencions i en aquest Reglament, excepte en el que en una i altre afecti la
aplicaci· dels principis de publicitat i concurr¯ncia.ò

At¯s que el Ple municipal, en la sessi· realitzada el dia 26 de maig de 2020, va acordar delegar a
la Junta de Govern Local la compet¯ncia dôaprovaci· de les bases que regeixen les subvencions
que atorga lôAjuntament de Santa Cristina dôAro. 
At¯s que segons disposa lôarticle 124.2 del ROAS, ñLes bases sôhan de sotmetre a informaci·
p¼blica com a m²nim per un termini de vint (20) dies i sôhan de publicar en el Butllet² Oficial de
la prov²ncia i en el tauler dôanuncis de la corporaci·. (...)ò 
Per tot lo exposat es demana a la Junta de Govern Local:
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PRIMER.- APROVAR les bases espec²fiques anomenades ñSUBVENCIč FOMENT DE
LôOCUPACIč COVID-19 PER A EMPRESES DE SANTA CRISTINAò, per a la concessi· de
subvencions a aut¸noms/es i empreses de Santa Cristina, que contractin a persones a lôatur
empadronades a Santa Cristina dôAro, inscrites al Servei dôOcupaci· Municipal de Santa
Cristina dôAro i al Servei dôOcupaci· de Catalunya.
SEGON.- Sotmetre les bases espec²fiques aprovades a informaci· p¼blica per un termini de
vint (20) dies h¨bils, mitjanant anunci a inserir en el Butllet² Oficial de la Prov²ncia de Girona
(BOPG), en el tauler dôanuncis de la Corporaci· i a la p¨gina web municipal, perqu¯ els
interessats presentin, si sôescau, les alĿlegacions que considerin pertinents; amb el benent¯s que
en el cas que, concl¸s el termini, no s'hagin presentat suggeriments, alĿlegacions o reclamacions,
esdevindr¨ aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar nou acord. En cas contrari, la
Junta de Govern Local disposar¨ dôun termini dôun mes comptat des de la finalitzaci· del
per²ode dôexposici· p¼blica, per resoldre-les.

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a lôêrea de Promoci· Econ¸mica, Serveis Econ¸mics
i a lôOficina dôAtenci· al Ciutad¨. 

ANNEX

BASES ESPECĉFIQUES ñSUBVENCIč FOMENT DE LôOCUPACIč COVID-19 PER A
EMPRESES DE SANTA CRISTINAò

Base 1
Objecte de la subvenci·

L'objecte d'aquestes bases ®s regular les condicions per a la concessi· de subvencions a
aut¸noms/es i empreses de Santa Cristina, que contractin a persones a lôatur empadronades a
Santa Cristina dôAro, inscrites al Servei dôOcupaci· Municipal de Santa Cristina dôAro i al
Servei dôOcupaci· de Catalunya. El contracte haur¨ de ser m²nim de tres mesos i estar compr¯s
entre els mesos dôabril a desembre.
£s objectiu de la convocat¸ria dôuna banda fomentar la contractaci· de persones aturades i per
altra banda compensar l'evident p¯rdua econ¸mica del sector empresarial per la situaci· de
crisi ocasionada per la COVID-19.

Base 2
Destinataris
Les empreses que desenvolupin la seva activitat a Santa Cristina dôAro
Requisits

a) En el cas de les persones treballadores aut¸nomes, estar donades d'alta en el r¯gim
especial dels treballadors per compte propi o aut¸noms (RETA).

b) Desenvolupar l'activitat i/o tenir la seu social a Santa Cristina dôAro
c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tribut¨ries o davant la Seguretat

Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per
reglament.

d) No estar sancionat/da mitjanant resoluci· ferma amb la p¯rdua de la possibilitat
dôobtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de
novembre), o la Llei general tribut¨ria.

e) No estar condemnat/da mitjanant sent¯ncia ferma a la pena de p¯rdua de la
possibilitat dôobtenir subvencions o ajuts p¼blics.
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f) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb lôAjuntament de Santa Cristina
dôAro.

Base 3
Quantia de les subvencions
La subvenci· consistir¨ en una aportaci· ¼nica per persona benefici¨ria fins al 100% de la
despesa subvencionable. 
La m¨xima quantia que es podr¨ atorgar per beneficiari ser¨ 3.000 euros:

500 euros per empresa al mes fins a un m¨xim de 3 mesos per contracte a jornada completa
amb un m¨xim de dos contractes.

250 euros per empresa al mes fins a un m¨xim de 3 mesos per contracte a mitja jornada amb un
m¨xim de dos contractes.

Base 4
Aplicaci· pressupost¨ria

Lôaplicaci· pressupost¨ria ®s la 51 43000 47000 Subvencions foment ocupaci· Covid-19 amb
un m¨xim de 30.000 euros.

Base 5
Criteris de valoraci·

De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la concessi· d'aquestes subvencions no requerir¨ cap altra justificaci· que
l'acreditaci· del compliment dels requisits indicats, sens perjudici dels controls que s'efectuµn
amb posterioritat.

Base 6
Procediment de concessi·

Es tramiten basant-se en l'ordre cronol¸gic de presentaci· de les solĀlicituds o fins a
l'exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocat¸ria corresponent.

Un cop avaluades les solĀlicituds, es formula la proposta de resoluci· de concessi· de les
subvencions amb l'informe de la Comissi· dôAvaluaci·. 

Aquesta proposta de resoluci· es notificar¨ de manera individualitzada a tots els beneficiaris,
tal com preveu lôarticle 41.1 de la Llei 39/2015 dô1 dôoctubre, de procediment administratiu
com¼ de les administracions p¼bliques, i tamb® als peticionaris la solĀlicitud dels quals sôhagi
desestimat.

Base 7
Despeses subvencionables
Despeses fixes d'estructura de sous i salaris.

Base 8
Terminis de presentaci· de solĀlicituds

El termini de presentaci· de solĀlicituds es determinar¨ a la convocat¸ria.

Base 9
Documents que cal acompanyar a la solĀlicitud
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Les solĀlicituds s'han de presentar segons el model normalitzat que est¨ a disposici· de les
persones interessades a la seu-e de lôAjuntament de Santa Cristina dôAro a lôapartat de
subvencions (https://santacristina.cat/seu-e-i-tramits.html). 
Les solĀlicituds, acompanyades de la documentaci· que preveu aquesta base 9 es poden
realitzar per mitjans electr¸nics mitjanant la seu-e, a lôapartat dôatenci· al ciutad¨ i omplint
la inst¨ncia gen¯rica adjuntant el formulari de solĀlicitud i la documentaci·
(https://santacristina.cat/seu-e-i-tramits.html), o presencialment a lôOficina dôAtenci· al
Ciutad¨ de lôAjuntament de Santa Cristina.
La presentaci· de la declaraci· responsable faculta l'Administraci· per verificar en qualsevol
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud, la falsedat o l'omissi· de car¨cter
essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la solĀlicitud de subvencions deixen
sense efecte aquest tr¨mit des del moment en qu¯ es coneguin i amb l'audi¯ncia pr¯via a la
persona interessada, i, en conseq¿¯ncia, comporten la inadmissi· de la solĀlicitud de subvenci·,
sens perjudici que puguin ser causa de revocaci· de la subvenci· si es coneixen amb
posterioritat a la concessi·.

a) DNI del signant de la solĀlicitud i, si actua en representaci· dóaltri, poders notarials o
acreditaci· per actuar en representaci· de l'empresa.

b) En el cas de persones jur²diques sôhaur¨ de presentar el NIF, aix² com la c¸pia dels
estatuts de lôentitat, degudament inscrits en el registre corresponent, on consti la ra·
social i el domicili social. Els empresaris o professionals individuals un certificat de
situaci· censal on consti el domicili fiscal. 

c) Certificat del compte bancari on es far¨ lôingr®s de la subvenci·.
d) Descripci· del/s lloc/s de treball amb les funcions, categoria i perfil professional

requerit.
e) Declaraci· responsable que compleix els requisits de les bases del punt 2.1

Base 10
Termini m¨xim de justificaci·

Les persones benefici¨ries de la subvenci· han de justificar davant de lôAjuntament de Santa
Cristina dôAro l'import de la subvenci· a les despeses subvencionades, d'acord amb els articles
30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE n¼m. 276, de
18.11.2003); amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text ref·s de la Llei de finances p¼bliques de Catalunya (DOGC n¼m. 3791A, de
31.12.2002), i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificaci· de
subvencions (DOGC n¼m. 6890, d'11.6.2015).

El termini de la justificaci· de l'ajut es concretar¨ a la resoluci· d'atorgament i, en tot cas, no
ser¨ posterior al 31 de mar de 2021.

Caldr¨ que les empreses benefici¨ries presentin la documentaci· que acrediti que s'ha realitzat
el contracte de treball solĀlicitat entre l'1 de mar de 2020 i el 31 de desembre de 2020. Aquesta
documentaci· es presentar¨ mitjanant un compte justificatiu que inclogui: 

1. C¸pia del contracte de treball on consti la durada del contracte, la jornada laboral, el
cost salarial mensual, el nombre de pagues, la categoria professional i el conveni
laboral aplicable.

2. C¸pia de lôalta de la persona contractada en el r¯gim de la seguretat social.
3. Document que acrediti la condici· de demandant dôocupaci· no ocupat de la persona
contractada em¯s pel Servei P¼blic dôOcupaci· de Catalunya (SOC).

4. C¸pia de DNI / NIE de la persona subjecta del contracte.
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Base 11
Percentatge subvencionable respecte el cost total
La subvenci· consistir¨ en una aportaci· ¼nica per persona benefici¨ria fins al 100 % de la
despesa subvencionables. La m¨xima quantia que es podr¨ atorgar per beneficiari ser¨ 3000
euros.

Base 12
Instrucci· del procediment i avaluaci· de les solĀlicituds.

La instrucci· i lôordenaci· de lôexpedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes
bases corresponen al Servei de promoci· Econ¸mica de lôAjuntament de Santa Cristina dôAro.
Una vegada avaluades les solĀlicituds, la Comissi· Avaluadora ha dôemetre un informe en qu¯
sôha de concretar el resultat de lôavaluaci· efectuada.
El Servei de de promoci· Econ¸mica de lôAjuntament de Santa Cristina dôAro, en vista de
lôexpedient i de lôinforme de la Comissi· Avaluadora, ha de formular la proposta de resoluci·,
motivada degudament, la qual ha dôexpressar la llista de beneficiaris proposats per a
lôatorgament de la subvenci· i la quantia dôaquesta, aix² com la relaci· dels solĀlicitants
exclosos, en qu¯ sôindiqui la causa de lôexclusi·.
La Comissi· Avaluadora dôaquestes subvencions estar¨ integrada pels membres seg¿ents:

Presidenta: lôAlcaldessa.
Vocals: la regidora de Promoci· Econ¸mica, el regidor dôHisenda, el cap de Serveis
Econ¸mics i la cap de l'êrea de Promoci· Econ¸mica..

Base 13
Termini de resoluci· i notificaci·

La proposta de resoluci· ser¨ sotmesa a consideraci· de lôAlcaldessa, la qual resoldr¨
definitivament, lôatorgament de les subvencions.
El termini m¨xim per notificar i emetre la resoluci· ®s de dos mesos des de la recepci· de la
solĀlicitud. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat la resoluci· expressa, la
solĀlicitud s'ent®n desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article
54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de r¯gim jur²dic i de procediment de les
administracions p¼bliques de Catalunya (DOGC n¼m. 5686, de 5.8.2010).

La resoluci· ha de ser motivada degudament i ha d'incloure, com a m²nim, la identificaci· de la
persona solĀlicitant a la qual s'inadmet, es concedeix o es denega l'ajut i l'import subvencionat.
La resoluci· es notificar¨ de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu
lôarticle 41.1 de la Llei 39/2015 dô1 dôoctubre, de procediment administratiu com¼ de les
administracions p¼bliques, i tamb® als peticionaris la solĀlicitud dels quals sôhagi desestimat,
en el termini m¨xim de 10 dies h¨bils a comptar des de la data dôadopci· de lôacord.
Contra la resoluci·, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs d'alada davant l'¸rgan superior jer¨rquic en el termini d'un mes comptat des
de l'endem¨ de la notificaci· de la resoluci·, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com¼ de les administracions
p¼bliques (BOE n¼m. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
r¯gim jur²dic i de procediment de les administracions p¼bliques de Catalunya (DOGC n¼m.
5686, de 5.8.2010).
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Base 14
Pagament
El pagament de la subvenci· es tramitar¨ previ informe favorable de la persona responsable
del Servei de Promoci· Econ¸mica.

No sôefectuaran pagaments en concepte de bestretes abans dôhaver presentat el compte
justificatiu corresponent.òò

I, per tal que aix² consti en lôexpedient, lliuro aquest certificat dôordre i amb el vistiplau de
lôalcaldia; cal advertir, de conformitat amb el que indica lôarticle 206 del ROF, que es fa la
reserva sobre el que en resulti de lôaprovaci· de lôacta.

Santa Cristina d'Aro, data de la firma digital

El secretari-interventor accidental

Xavier Ferrer Vendrell

[ȰŀƭŎŀƭŘŜǎǎŀ

Maria Lourdes Fuentes Faig
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