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“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vistes les bases generals reguladores de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament d’Arenys de Munt ,
aprovades pel Ple de data 9 de febrer de 2012 i publicades al BOPB de 28 de febrer de 2012.
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment per acord
del Ple de data 11/02/2016, el text definitiu de la qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el dia 14 d’abril de 2016.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 8/6/2017, va aprovar inicialment les
Bases que regulen l’atorgament de subvencions a les empreses per a la contractació de persones
desocupades menors de 30 anys i majors de 45 anys del municipi d’Arenys de Munt, en règim de
concurrència competitiva, i vist que en data 1/4/2018 es van publicar en el BOPB aquestes bases.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 15/3/2018, va acordar inicialment la
derogació de les bases específiques reguladores citades amb anterioritat i l’aprovació de les noves
bases que regulen l’atorgament de subvencions a les empreses per a la contractació de persones
desocupades menors de 30 anys i majors de 45 anys del municipi d’Arenys de Munt , i atès que
aquestes bases van ser publicades el dia 23/3/2018, sense que s’hagin presentat al·legacions en el
termini d’informació pública, motiu pel qual les bases han quedat aprovades definitivament i publicat
al BOPB de data 16/05/18 el seu text íntegre.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern local.
Atès que les bases preveuen que en cada convocatòria que s’aprovi per la Junta de Govern Local es
concretarà quin és el termini de presentació de les sol·licituds.
Per tots això que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions a les empreses per a la
contractació de persones desocupades menors de 30 anys i majors de 45 anys del municipi d’Arenys de
Munt , en règim de concurrència competitiva.
Segon.- La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria,
així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal
aportar es regeixen per les bases que va aprovar el Ple de l’Ajuntament en data 15/03/2018.
Tercer.- El termini de presentació de les sol·licituds serà de quaranta dies naturals a partir de l’endemà
de la data de publicació de la present convocatòria al BOPB. Així mateix es donarà publicitat de la
convocatòria al web municipal i al tauler d’edicte.
Quart.- Els formularis de sol·licitud normalitzat estan disponible a l'apartat Tràmits del web de
l’Ajuntament, i, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament per les entitats amb
personalitat jurídica junt amb la documentació requerida des d'aquest mateix web i, també al registre
d’entrada de l’Ajuntament, si es tracta de persones físiques.
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Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

La Junta de Govern Local, per acord de data 28-5-2018, ha acordat el següent:

https://bop.diba.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 13-6-2018

El secretari,
M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero (signat electrònicament)

Signatura: CN=TCAT P Maria Carmen Gómez
Munoz-Torrero - DNI 11787830P,
SERIALNUMBER=11787830P, G=Maria Carmen,
SN=Gómez Munoz-Torrero, OU=Secretaria,
OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
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Es dóna publicitat en base a la Llei 38/2003, de Subvencions.
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Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Per les entitats i associacions, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i
justificació de les subvencions, s'han d'efectuar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un
certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells
electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat dels usuaris o basats en
certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Certificats reconeguts o qualificats emesos
a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física,
titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens que s'indiqui en el
certificat.
Cinquè.- Autoritzar una despesa màxima de 10.000 € amb càrrec a l’aplicació 230. 430. 47000.”

