
BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESIÓ D’AVANÇAMENTS 
REINTEGRABLES PER COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ DE 
LES PERSONES AFECTADES PER EXPEDINETS DE REGULACIÓ OCUPACIÓ A 
CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA PROVOCAT PEL COVID-19 DEL 
MUNICIPI DE RIPOLL I QUE NO HAGIN COBRAT LA PRESTACIÓ

Exposició de motius
El passat 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va elevar la 
situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia 
internacional. La rapides en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va 
requerir l’adopció de mesures immediates i eficaces per tal de fer front a aquesta 
conjuntura. 

Davant d’aquesta crisi sanitària, el Govern Central, fent ús de l’article 4.b) de la Llei 
Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, i en exercici de les 
facultats que li atribueix l’article 116.2 de la Constitució Espanyola, va dictar el Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de protegir la 
salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el 
sistema de salut pública. L’estat d’alarma declarat ha estat prorrogat pel Reial Decret 
476/2020, de 27 de març, pel Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, Reial Decret 
492/2020, de 24 d’abril, i pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.

En l’article 6 de l’esmentat Reial Decret es disposa que cada Administració conservarà 
les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis 
per tal d’adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes 
de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert 
en els articles 4 i 5 que regula l’autoritat competent i la col·laboració amb les autoritats 
competents delegades. En aquest sentit, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Ripoll, fent ús de 
les competències atorgades per la legislació de règim local va dictar un Decret 
mitjançant el qual es van dictar un seguit de mesures per tal de combatre aquesta crisi 
sanitària i garantir en tot moments els serveis bàsics per a la població. 

Seguidament i com a conseqüència de la crisi sanitària ha esdevingut una crisi social i 
econòmica, motivada en gran mesures per la obligatorietat de tancament per part de 
diverses activitats. Des de l’Ajuntament per tal de pal·liar aquesta situació ha emprès 
nombroses accions, destacant la creació d’una Comissió Política d’Impuls a l’Activitat 
Econòmica i Social de Ripoll que ha treballat per tal de poder disposar d’un Pla Municipal 
per a la protecció social i la reactivació de l’economia local, altrament anomenat, Pla 
d’impuls Econòmic i Social, que conté totes i cada una de les actuacions dutes a terme 
i les accions a realitzar per tal de poder fer front a la crisi social i econòmica derivada de 
la crisi sanitària del COVID-19. En la sessió plenària de 30 de juny de 2020, es va 
aprovar una moció d’urgència per tal de genera una línia d’avançaments reintegrables 
per aquelles persones que es trobin en situació d’ERTO/ERO i no hagin cobrat la 
prestació de desocupació.
 
En data 11 de juny de 2020, va entrar en vigor el Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny 
que va establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries 
per fer front a la crisi  sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir rebrots, amb 
la vist posada en la superació de la fase III del Pla per la Transició cap a  una Nova 
Normalitat por part d’ algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l’ 
expiració de la vigència de l’estat d’ alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 
de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, i les seves pròrrogues.



Malgrat el retorn a la nova normalitat, i l’aixecament de l’estat d’alarma, encara hi ha 
vilatans de Ripoll que es veuen greument afectats per una situació derivada del col.lapse 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal ( SEPE) i que no han cobrat la prestació per 
desocupació, tot i estar afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (en 
endavant  ERTO), o per expedients de regulació ocupació ( en endavant ERO)

En efecte, fent ús de les atribucions conferides per la legislació de règim local i d’acord 
amb allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
Subvencions, s’ha considerat convenient posar a disposició d’aquestes persones un 
avançament reintegrable a fi que disposin de liquiditat, a través d’allò que es contempla 
en l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que 
preveu que de forma excepcional es poden concedir de forma directa aquelles 
subvencions que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari i altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

Les bases reguladores preveuen atorgar ajuts reintegrables a les persones treballadores 
afectades per un ERTO/ERO, amb motiu de la Covid-19 i que encara no hagin cobrat la 
prestació per desocupació. 

Per últim afegir que la tramitació d’urgència de l’expedient es motiva considerant que 
existeixen raons suficients d’interès públic i humanitàries, davant les dificultats de 
subsistència econòmica de les persones que no disposen de cap recurs econòmic, pel 
retard en el pagament dels subsidis, per l’aplicació de l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i per 
tant es poden reduir els terminis a la meitat dels establerts legalment pel procediment 
ordinari, a excepció dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.

BASES

1.-Objecte
L'objecte de les presents bases és l'establiment d'una línia de avançaments 
reintegrables per a aquelles persones  incloses en un ERTO/ERO provocat per la crisi 
del Covid-19, i que encara no hagin cobrat la prestació per desocupació, i per tant 
estiguin en una situació de dificultats econòmiques, amb la finalitat que puguin  disposar 
de líquid, per facilitar el desenvolupament personal i familiar, i poder fer front a les 
despeses corrents, davant de la situació excepcional ocasionada per l’estat d’alarma.

2.- Finalitat
L’atorgament d’aquests ajuts pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, 
que no és un altre que ajudar als vilatans de Ripoll que s’han vist afectats per un 
ERTO/ERO, com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que van obligar a 
tancar empreses o a reduir-ne l’activitat.

Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les 
mesures adoptades per lluitar contra la  COVID-19. Per la via d’aquestes subvencions 
no s’atorga cap tracte de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat 
en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat. Contràriament, la 
finalitat és minimitzar els efectes negatius d’unes mesures adoptades per les autoritats 
governatives que han alterat el funcionament del mercat tot obligant al tancament d’un i 
a la suspensió i/o reducció d’activitats econòmiques, que ha provocat que molts 
treballadors estiguessin afectats per expedients de regulació temporals d’ocupació, i que 
hores d’ara no han cobrat el que els pertoca.



Els avançaments reintegrables de la present convocatòria s’atorgaran pel procediment
establert per l’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, fins a l’exhauriment de l’aplicació pressupostària indicada a la base 5.

3.- Règim jurídic
Des del punt de vista material, la competència municipal per a l’atorgament dels 
avançaments reintegrables que regulen aquestes bases, ve definit principalment pels  
articles  84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i els articles 66 i 67 de la Llei 8/1987 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i a la  Llei  7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local.

Des del punt de vista formal i procedimental, l’atorgament d’aquests ajuts es regirà per 
les presents bases i supletòriament per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, pels articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de Subvencions, 
l’Ordenança reguladora de subvencions de l’Ajuntament de Ripoll publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona de data 21 d’agost de 2018, les Bases d'Execució del 
Pressupost General per al present exercici, el Pla Estratègic de Subvencions de 
l’Ajuntament aprovat en la sessió plenària de data 30 de juny de 2020, la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques 
de Catalunya  i per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.

4.- Beneficiaris i conceptes subvencionables 
4.1. Podran ser beneficiaris d’aquest ajut les persones que s’hagin vist afectades per la 
suspensió de l’ activitat econòmica de l’empresa on treballen i hagin estat inclosos en 
un ERTO/ERO provocat per la Covid-19, i que en el moment de la sol.licitud no hagin 
cobrat la prestació.

Així mateix hauran de complir les condicions següents:

a) Estar empadronat a Ripoll abans de la declaració estat emergència
b) Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Ripoll en la 

data de sol·licitud de l’ajut reintegrable.
c) Acreditar que es troba al corrent de compliment de les seves obligacions 

tributàries i davant de la Seguretat Social, en la data de finalització del termini de 
la sol·licitud.

d) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir 
subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

e) Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes mínimes (Reglament 
(CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del tractat CE).

f) Compliment de qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la 
normativa vigent d’aplicació.

g) Haver justificat qualsevol ajut atorgat anteriorment per l’Ajuntament de Ripoll
h) Acceptar i complir les bases i condicions fixades per la seva aprovació.
i) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació o alteració significativa que es 

produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas 
de no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la 
corresponent renúncia.

j) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.



En aquest sentit, l’Ajuntament de Ripoll podrà dur a terme totes i cada una de les 
gestions necessàries per tal de comprovar, telemàticament o per altres mitjans, les 
comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les dades d’aquestes 
declaracions presentades.

4.2. Els conceptes subvencionables seran aquelles despeses urgents que hagi 
d’assumir la persona en aquest període de pandèmia, com poden ser lloguers, despeses 
alimentació, i en general totes les despeses necessàries per la supervivència diària.

5. Quantia màxima i dotació pressupostària

La quantia de l'import de la bestreta reintegrable pot arribar fins al límit màxim de 3.000 
euros, 1000€/mes que no hagi cobrat la prestació, en el cas de suspensió total del 
contracte, en cas de reducció de jornada, aquest import serà proporcional al percentatge 
de reducció de jornada.

La dotació màxima per aquests ajuts  reintegrables serà de 132.000 euros i s’imputarà 
a l’aplicació pressupostària 2020 11200 2410 48900.

No podran atorgar-se avançament per valor superior a l’establert. Si es produeixen 
renúncies o revocacions dels ajuts reintegrables es podran assignar nous atorgaments 
als sol·licitants que no van poder obtenir els ajuts sempre que aquestes sol·licituds es 
puguin realitzar en els terminis establerts a les bases.

6. Criteris d’atorgament 

Els avançaments reintegrable s’atorgaran segons la disponibilitat pressupostària, per 
ordre d’entrada de les sol·licituds, sempre que es reuneixin els requisits establerts en 
les presents bases. 

7. Condicions de l’avançament reintegrable

a) L’avançament reintegrable no tindrà cos financer pels beneficiaris. 
b) Termini màxim de devolució: l’import avançat es retornarà en el termini de 10 

dies naturals des del moment de cobrar la prestació per desocupació
c) Forma de devolució: L’abonament de l’avançament atorgat al beneficiari 

comporta el compromís de la devolució del mateix, que s’efectuarà en el termini 
de 10 dies naturals des del moment que cobri la prestació. El període d’ingrés 
d'aquests imports en via voluntària serà l'establert a l'article 62 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributaria. Si no s'ingressessin dins aquest període 
es procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el 
Reglament general de recaptació, sense perjudici de les accions legals que es 
puguin emprendre de forma extrajudicial o davant de les autoritats judicials 

8.-Termini, forma i lloc de presentació de les sol.licituds. 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria i fins el 30 de setembre.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l’imprès de sol·licitud 
degudament omplert, que serà signat per l’interessat/da i que s’haurà de presentar 
davant el Registre General de l’Ajuntament de Ripoll d’acord amb allò que estableix 
l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.. 



El model normalitzat de sol·licitud i les diferents declaracions responsables, així com els 
documents exigits en aquestes bases es troben a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Ripoll (www.ajripoll.cat)

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. No es podrà presentar 
la sol·licitud si no ha transcorregut com a mínim un mes des de la data de presentació 
de l’ERTO/ERO per part de l’empresa

Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a 
l'obtenció de l’avançament.

9. Documentació a aportar amb el document de sol·licitud 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a continuació:

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant 
2) Autorització consulta empadronament en el municipi
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
4) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
5) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social o autorització a l’Ajuntament per comprovar les dades
6) Presentació justificativa de la documentació que la persona sol.licitant ha estat 
inclosa en un ERTO/ERO, on consti el percentatge de desocupació i que en la 
data de la sol.licitud no ha rebut cap ingrés de la prestació. El document de 
situació de l’interessat es pot consultar a l’enllaç següent: 
http://sede.sepe.gob.es ( consulta sobre estat de prestació/ consulta sobre 
prestació)
7) Declaració responsable del compromís d’efectuar el retorn de l’avançament 
en el moment que cobri la prestació.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada.

Des de l’Àrea de Projecció econòmica es procedirà a revisar la documentació 
presentada i el compliment dels requisits. En el cas que no es compleixin els requisits 
establerts en aquestes bases, es requerirà al sol·licitant per tal que en el termini màxim 
de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació 
que, si no ho fa, es considerarà desistida la seva petició amb resolució prèvia, d’acord 
amb el què disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

10. Tramitació de l’atorgament de l’avançament reintegrable

Atès la urgència del procediment, la comissió formada per la Directora de l’Àrea, el 
responsable de la tramitació dels expedients, el secretari municipal o persona en qui 
delegui i la persona delegada per la intervenció comprovarà que es compleixen els 
requisits establerts a les bases i procedirà a proposar l’adjudicació dels avançaments 
per rigorós ordre d’entrada de sol·licituds al registre electrònic municipal.

http://www.ajripoll.cat/
http://sede.sepe.gob.es/


La comissió es reserva el dret, a través d’una delegació de la comissió, d'efectuar una 
entrevista personal amb els sol·licitants per tal de conèixer o aprofundir en qualsevol 
dels elements de la sol·licitud i demanar la consulta de l’estat de la situació de la 
prestació si es considera necessari, i la informació complementària de dades i 
acreditacions que consideri necessari per poder fer la valoració el més acurada possible.

Correspon a la comissió tècnica la capacitat per resoldre qualsevol incidència que es 
pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.

11. Resolució.

Vist l'expedient i l'informe i proposta adjudicació emès per la comissió tècnica, la junta 
de govern emetrà la resolució, que s’haurà de fer en el termini màxim de deu dies des 
de la sol·licitud.

La resolució s’haurà de notificar als interessats a través dels mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i caldrà la publicació preceptiva d’acord amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS).

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la seva notificació.

12. Procediment de concessió.

Segons allò dictat per la resolució es procedirà a ingressar al número de compte que 
caldrà indicar a la sol·licitud i en el moment de la signatura del conveni l’interessat haurà
de presentar el certificat de titularitat del número de compte.

13. Obligacions i compromisos de les persones beneficiaries.

Les persones beneficiàries hauran de:

a) Presentar cada mes el document acreditatiu de l’estat de la prestació, en el cas que 
no hagi cobrat la prestació.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, en el
seu cas, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin realitzar
els òrgans de control competents.
c) Retornar els avançaments en deu dies naturals des del moment que tingui ingressada 
la prestació de desocupació 

En qualsevol cas, el procediment de reintegrament dels avançaments reintegrables, 
d'acord amb l'establert en l'esmentada Llei 38/2003 es regularà per les disposicions 
generals sobre procediment administratiu establertes de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb les 
especificacions contingudes en l'article 42 i següents de la reiterada Llei 38/2003 i de 
l'article 94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el  
Reglament General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l'article 38 de Llei 38/2003 la persona beneficiària haurà 
de retornar íntegrament l'import atorgat.



El període d’ingrés d'aquests imports en via voluntària serà l'establert a l'article 62 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. Si no s'ingressessin dins aquest 
període es procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el 
Reglament general de recaptació.

14.- Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitat per tal 
d’obtenir la subvenció s’inclouran en el fitxer de “ Bases de dades de subvencions i ajuts” 
i en cap cas seran utilitzades per a finalitats diferents d’aquesta.

En tot cas, la sol·licitud en aquest ajut reintegrable implicarà el consentiment exprés al 
tractament de les dades de caràcter personal necessàries per participar en aquesta 
convocatòria.

a) Responsable del tractament: Ajuntament de Ripoll
b) Legitimació: Consentiment de la persona interessa i missió realitzada en interès 

públic.
c) Destinataris: No es cediran les dades personals a tercers, excepte en aquells 

casos en que la llei ho prevegi.
d) Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, 

rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al 
seu tractament, adreçant-se per escrit dirigit a l’Ajuntament de Ripoll i en concret 
al delegat de protecció de dades.

e) Informació addicional: Per a més informació es pot consultar la política de 
privacitat de l’Ajuntament de Ripoll a la web municipal: www.ripoll.cat  

15.- Principis ètics i regles de conducta

D’acord amb l’art. 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, s’hauran de complir amb els principis ètics i les 
regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiaries de les 
assignacions econòmiques.

De la mateixa manera es donarà publicitat segons les previsions establertes en l’article 
18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, mitjançant la 
inserció d’un anunci en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal.

16.- Perspectiva de gènere
Tota la documentació presentada per les persones sol·licitants de la subvenció regulada 
en aquestes bases hauran d’estar redactades en un llenguatge no sexista i haurà de 
prendre en consideració la desigualtat social que afecta les dones en les activitats 
previstes. 

17. Disposicions finals
Primera. Aquestes bases entraran en vigor a partir del termini de 10 dies hàbils 
comptats a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació en aplicació d’allò establert en l’article 124.2 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i de l’article 33 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, en tant que se’n promou la tramitació d’urgència. Es publicarà també una 
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

http://www.ripoll.cat/


ANNEX

CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ DE 
L’AVANÇAMENT REINTEGRABLE ATORGAT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLL 
PER COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE LES PERSONES 
AFECTADES PER UN ERTO/ERO DEL MUNICIPI DE RIPOLL AFECTATS PEL 
TANCAMENT DE L’ACTIVITAT PROVOCAT PER LA CRISI SANITÀRIA DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 I QUE NO HAGIN COBRAT LA PRESTACIÓ

EXPEDIENT:      

Ripoll, (data de la signatura)

REUNITS

Per una banda,

AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL, amb CIF P1715600A i domicili a 
efectes de notificacions a la plaça de l’Ajuntament número 3 de Ripoll.

Per altra banda,
     , amb NIF i domicili a efectes de notificacions a      , 

INTERVENEN
Il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia en la seva condició d’Alcalde president de 
l’Ajuntament de Ripoll, ometent les dades personals del mateix que em consten per 
notorietat, qui actua en nom i representació de l’Ajuntament de la Comtal Vila de Ripoll 
d’acord amb allò establert en l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
facultat de forma expressa per part de l’acord del Ple Municipal de data       

Sr./Sra.      , major d’edat amb DNI que intervé (en nom i interès propi) 

Assisteix el secretari municipal, senyor Gerard Soldevila Freixa, en les funcions de fe 
pública en compliment de l’establert en l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional

MANIFESTEN.

I. Consten aprovades les bases reguladores per a la concessió d’avançaments 
reintegrables pel cobrament de la prestació per desocupació de les persones afectades 
per un ERTO/ERO, com a conseqüència de la Covid-19 i que no hagin cobrat la 
prestació en el moment d’efectuar la sol.licitud. Aquestes bases han estat publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data      .

II. En data       el/la beneficiari/ària va presentar sol·licitud per participar en la 
convocatòria de concessió dels ajuts reintegrables per tal de poder a diferents despeses 
pel desenvolupament personal i familiar, atenent a que en aquests moments no ha 
cobrat la prestació per desocupació amb motiu de l’ERTO/ERO presentat per l’empresa 
xxxx, on treballa, sol.licitant un import de       per a destinar-ho a      , atenent al 
percentatge de desocupació en que es troba l’interessat.



III. En data      , la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripoll va emetre 
resolució mitjançant la qual va atorgar la quantitat de       per a ésser destinat a      

IV. Que en aplicació de les bases reguladores d’aquest ajut reintegrables és necessari 
formalitzar un conveni que contindrà les clàusules de compromisos comuns entre els 
beneficiaris i l’Ajuntament de Ripoll.

V. El/La beneficiari/ària ACCEPTA en aquest acte l’ajut reintegrable atorgat per 
l’Ajuntament de Ripoll per un import total de      , i s’obliga de forma expressa a aplicar 
aquesta quantitat a les despeses personals i familiars bàsiques, que adjunta en aquest 
document, i a retornar-lo d’acord amb les condicions establertes en les bases aprovades 
i acceptades i en aquest conveni.

VI. Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per tal d’atorgar aquest conveni i en la seva virtut en la data de la seva 
signatura, ACORDEN la subscripció d’aquest conveni amb la subjecció a les següents,

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de devolució de l’ajut reintegrable 
per l’Ajuntament de Ripoll per import de        a favor del BENEFICIARI per a fer front 
als pagaments de les despeses personals i familiars bàsiques, i que han quedat 
acreditats en l’expedient de referència.

Segona. Condicions econòmiques
 Quantia atorgada:       euros.
 Interès nominal anual: 0% (TAE 0%)
 Termini de devolució: 10 dies naturals al cobrament de la prestació per part del 

Servei Públic d’Ocupació

Tercera. Condicions del reintegrament
Les condicions del reintegrament són les establertes en les bases i en la Resolució de 
la concessió de l’ajut reintegrable, les quals s’accepten de forma expressa per les parts, 
disposant ambdues parts són coneixedores dels drets i obligacions que se’n deriven, i 
com a tal s’incorpora testimoni diligenciat de les bases i de la Resolució de la concessió 
de l’ajut.

Quarta. Finalitat
L’ajut reintegrable atorgat s’ha de destinar íntegrament a l’abonament de les despeses 
relatives al pagament a que ha de fer front el BENEFICIARI/ÀRIA.

Cinquena. Forma de devolució.
La persona beneficiària s’obliga a retornar a l’Ajuntament de Ripoll, la quantia atorgada 
i en el termini establerts en la clàusula segona d’aquest document. La forma de 
devolució es farà a través de transferència bancària a favor de l’ajuntament, en el 
compte corrent del beneficiari número        corresponent a l’entitat financera       . 
Serveixi aquest document com a suficient per a l’acceptació de l’autorització per a 
realitzar aquest retorn.

Sisena. Reconeixement del deute. 
La persona beneficiària reconeix el deute i es compromet a fer la devolució en els 
terminis previstos en el present conveni. 



Setena. Procediment de reintegrament en casos de devolució anticipada. El 
procediment de reintegrament dels avançaments reintegrables atorgats, d’acord amb 
allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la 
pròpia ordenança reguladora de les subvencions, es regularà per les disposicions 
generals sobre el procediment administratiu establertes en la Llei 39/2015, d’1 d’ocubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb les 
especificacions contingudes en els articles 42 i següents de la Llei 38/2003, i l’article 94 
i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament 
General de subvencions.

Així mateix, i d’acord amb allò establert amb l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, la persona beneficiària haurà de retornar l’import 
atorgat.

El període d’ingrés d’aquests imports són els especificats en la clàusules segona i 
cinquena, entenent com a tals que són els ingressos en via voluntària. En el cas que no 
s’ingressés dins d’aquest període es procedirà per la via de compensació o de 
constrenyiment d’acord amb el Reglament General de Recaptació..

Vuitena. Durada. 
La vigència d’aquest conveni és des del dia de la seva signatura i finalitzarà una vegada 
la persona beneficiària hagi retornat a l’Ajuntament la totalitat de l’avançament 
reintegrable que haurà de ser com a màxim el termini establert en la clàusula segona.

Novena. Responsabilitat
Del conjunt d’obligacions assumides per la persona beneficiària, respon il·limitadament 
amb tots els seus béns presents i futurs.

Desena. Protecció de dades de caràcter personal.
La persona sotasignat autoritza a l’Ajuntament de Ripoll a incorporar les seves dades 
personals als fitxers informatitzats dels que l’Ajuntament de Ripoll n’és responsable, i 
tindran com a finalitat el control i registre de les operacions al seu nom, i en general la 
correspondència i la relació contractual entre ells.

Onzena. Notificació
Les persones sota signants designen com a domicili hàbil per a tot tipus de notificacions, 
requeriments o citacions, incloses judicials, el que consta com a domicili en aquest 
conveni, excepte en casos de modificació, sempre que s’hagi estat comunicat a 
l’Ajuntament de Ripoll de forma fefaent.

La persona beneficiària designa de forma expressa rebre les notificacions de forma 
telemàtica a través de la següent adreça electrònica:      .

Dotzena. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquest conveni, es regularà per les bases de convocatòria dels 
avançaments reintegrables i supletòriament per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, pels articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de 
Subvencions, l’Ordenança reguladora de subvencions de l’Ajuntament de Ripoll 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 21 d’agost de 2018, les 
Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 



de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de 
Catalunya  i per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.

Tretzena. Jurisdicció
La naturalesa administrativa del present conveni implica que els conflictes i incidències 
que es puguin donar, a manca de comú acord, sigui la jurisdicció contenciosa 
administrativa la competent per a la seva resolució.

I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i 
a un sol efecte, a Ripoll a la data de la signatura.


