Les presents bases s’adeqüen a l’Ordenança General de subvencions vigent a
l’Ajuntamentd’ArenysdeMunt.

Article1.Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar elcriteris iel procedimentdesolͼlicitud,
tramitació, atorgament, justificació i pagament de les subvencions que atorgui
l'Ajuntament d'Arenys de Munt relatives a la contractació laboral no inferior a 6
mesos, per part d'empresaris i empreses ubicades a la vila, de persones
desocupades, menors de 30 anys i majors de 45, inscrites com a demandants
d’ocupacióalServeid’OcupaciódeCatalunya,enrègimdeconcurrènciacompetitiva.
Aquetessubvencions t e n e n  l a  s e g ü e n t finalitat:

x Fomentar l'ocupació estable i afavorir la incorporació al mercat de treball de
colͼlectiusquetenenespecialsdificultats d'inserciólaboral:menorsde30anysi
majorsde45.


Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a la
contractació de persones desocupades durant l'exercici d'aprovació de la
convocatòria.

_____

A
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L'Ajuntamentd'ArenysdeMunt,hadissenyatunalíniadesubvencionsadreçadaales
empresesquedisposind'uncentredetreballenelnostremunicipiambl'objectiude
fomentar l'ocupació estable i afavorir la incorporació al mercat de treball de
colͼlectius que tenen especials dificultats d'inserció laboral: menors de 30 anys i
majors de 45. Es tracta de que aquestes persones disposin d'oportunitats laborals
en entorns productius,mirantdegarantirlasevacontinuïtat,afavorintlaintegració
deltreballadorenelmercatdetreballilaseva permanènciaenelmateix.
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Preàmbul

B

EDICTE

No haventͲse presentat alͼlegacions en el termini d’exposició pública de vint dies a
l’acord d’aprovació inicial pel Ple de  data 15/03/18, de les bases específiqus
reguladores de la concessió de subvencions a les empreses pel foment de la
contractaciódepersonesdesocupadesmenorsde30anysimajorsde45delmunicipi,
quehasuposatladerogaciódelesexistents,elmateixhaquedatelevatadefinitiuies
donapublicitataltextíntegre:

“BASES  ESPECÍFIQUES REGULADORES PERA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
LES EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS I MAJORS DE 45 ANYS DEL MUNICIPI
D'ARENYS DE MUNT


- Haver contractat un/a treballador/a menor de 30 anys o major de 45 amb
anterioritat a la finalització del termini de presentació de solͼlicituds. La durada del
contracte no podrà ser inferior a 6 mesos. S’adjuntarà  còpia del contracte a la
solͼlicituddesubvenció.

Ͳ  No haver contractat en els últims 6 mesos a la persona per a la contractació
subvencionada.

No haver reduït la plantilla ni haver efectuat acomiadaments qualificats
d’improcedentsonuls de treballadors/es en els 6 mesos anteriorsaladatadela
contractacióperalaqualessolͼlicitalasubvenció.

-


TrobarͲse al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntamentd’ArenysdeMunt,l’AgènciaTributàriailaSeguretatSocialenladata
delasolͼlicituddesubvencióidurantlavigènciadelperíodesubvencionat.

- Nohaverestatsancionada,enresolucióferma,perlacomissiód’infracciógreuen
matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions
laboralsoenmatèriadeseguretatisaluteneltreball,deconformitatambelText
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD
Legislatiu5/2000,de4d’agost.

- Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en
l'àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de
discriminacióentredonesihomes.

- Estarenpossessiódelspermisoscorresponentsal’activitat.

Article3.Requisitsquehandecomplirlespersonescontractades
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Teniruncentredetreballaltermemunicipald'ArenysdeMunt.
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-
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Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques que
hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i compleixin les condicions i
requisitssegüents:

A

Article2.Requisitsdelsbeneficiaris/àries
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Data 18-5-2018

-

Lespersonesqueescontractinhaurandereunirelsrequisitssegüents:
Estarempadronadesalmunicipid'ArenysdeMuntambunaantiguitatmínimade
6mesosanteriorsaladatadela convocatòriadelasubvenció.
- No haver complert els 30 anys o haver complert els 45 anys, a la data d’inici del
contracte.

_____

B

-

Serpersones desocupades queconstininscritescomademandantsd'ocupació al
Serveid'OcupaciódeCatalunya.
- No tenir relació de parentiu amb el treballador/a autònom o empresari/ària que el
contractifinselsegongraudeconsanguinitatod’afinitat.

Article4.Característiquesdelscontractesdetreball.


Article5.Despesessubvencionables
5.1.Sóndespesessubvencionableslaretribuciósalarialbruta,inclòselprorrateigde
les pagues extraordinàries, i les cotitzacions a la Seguretat Social i els impostos
personals sobre la renda de les persones contractades per les que se solͼlicita la
subvenció.Elstributssóndespesasubvencionablequanelbeneficiaridelasubvenció
elsabonaefectivament.
5.2.Totes les despeses que s'imputin hauran de ser despeses efectivament pagades,
és a dir, aquelles respecte les qualselsactesdepagamentmaterials'hagiefectuat
abansdelterminidejustificació.
5.3. No podran ser subvencionables els costos generats pel personal durant
períodes de vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort,
acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni o per finalització
de contracte. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos
indirectesquansiguinsusceptiblesderecuperacióo compensació.
Article6.Quantiadelasubvenció
6.1. La quantia de la subvenció a concedir es determinarà en relació als punts
assignatsambunmàximde1.800eurospersolͼlicitudisensesobrepassarel30%del
cost de les despeses subvencionables i de forma proporcionada a la puntuació
assolida.
6.2. En cas que existeixi sobrant, aquest es distribuirà proporcionalment entre les
subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda. En aquest cas es podrà
superar el límit de 1.800 EUR amb un màxim del 50% del cost de de les despeses
subvencionables.
_____
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4.4.Són susceptible d'aquestes subvencions els contractes laborals subscrits,
conformealescondicionsestablertesenlesbases,ambanterioritatalafinalització
delterminidepresentaciódesolͼlicituds.

Data 18-5-2018

4.3.La contractació objecte de la subvenció s'ha de realitzar, com a mínim, d'acord
amb les categories professionals i els salaris bruts anuals aprovats en el conveni
laboraldel'empresaonlapersonalefectivamentprestaelseusserveis.
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4.2.Lajornadalaboralfixadaenelcontractehadeseracomamínimdemitjajornada.

B

4.1.Laduradadelscontractesdetreballhadesercomamínimde6mesos.

A

-

* TrobarͲse al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la Hisenda
PúblicaiamblaSeguretatSocial.
*Sis’handemanatoobtingutaltresajutspúblicsoprivatsperalamateixaactuació,
incloentͲhielsimportssolͼlicitatsoconcedits.
* No trobarͲse incurs, el solͼlicitant de la subvenció, en cap de les circumstàncies
previstesenelsapartats2i3del’article13delaLlei38/2003,generaldesubvencions.
* No haver contractat en els últims 6 mesos a la/les persona/nes participant/s del
projecteperraódela/lesqual/ssesolͼlicitalasubvenció.
d) Dades del compte corrent (IBAN) de l'entitat bancària a la qual s'ha de transferir
l'importdelasubvenció.
Lafalsedatdelesdadesinclosesenladeclaracióresponsablecomportaràlarevocació
automàticadelasubvenció.
Lapresentaciódelasolͼlicituddesubvenciópressuposaelconeixementil’acceptació
delesnormesquelaregulen.
De conformitat a l’article 35.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i del
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la presentació de la
declaració responsable faculta a l’Ajuntament a verificar la conformitat de les dades
ques’hicontenen.

Article8.Termini,formaillocdepresentaciódesolͼlicituds
Encadaconvocatòriaques’aproviperlaJuntadeGovernLocalenaplicaciód’aquestes
Basesesconcretaràquinéselterminidepresentaciódelessolͼlicituds.

LessolͼlicitudspodranpresentarͲseperescritmitjançantlacomplementaciódelmodel
normalitzat,queseràsignatperl’interessat/ada,alaOAV(Oficinad’AtencióalVilatà)
obéperqualsevoldelsmitjansquepreveulanormativavigentdelprocedimentcomú.
_____
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*No haver acomiadat treballador/res per acomiadament qualificat d’improcedent o
nulperl’òrganjudicialen els 6 mesos anteriorsaladatadelacontractacióperala
qualessolͼlicitalasubvenció.
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c)Declaracióresponsabledel’empresarespecte:

Data 18-5-2018

b)Altacensald'inicid'activitateconòmica(modeldel'agènciatributària036o037).
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a)Fotocòpia del NIF de l'empresa i escriptura de constitució i de modificació, si és
personafísicaelDNIdelapersona solͼlicitant.

B

La solͼlicitud a presentar serà segons model normalitzat i on constarà la voluntat
de participar en el procés de subvenció objecte d'aquestes bases, del/s lloc/s de
treball objectedelacontractació, iambla còpiacompulsada/acaradadelasegüent
documentació:

A

Article7.Documentacióaaportar

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicacióquesinohofaaixís’entendràperdesistitdelasevasolͼlicitud.

A
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Article9.Esmenadesolͼlicituds

Pàg. 5-9


D’acord amb l’article 14 la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionarͲse
exclusivamentpermitjanselectrònicsambl’Ajuntament.
ElsmodelspodrantrobarͲsealwebmunicipalial’Oficinad’AtenciódelaVila.
Lapresentaciódelasolͼlicituddesubvenciópressuposaelconeixementil’acceptació
delesnormesquelaregulen.


El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva determinant a
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament . L’extracte de la convocatòria
queregiràaquestprocedimentespublicarà,atravésdelaBasededadesNacionalde
Subvencions,alButlletíOficialdelaProvínciadeBarcelonaialwebmunicipal.
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Article10.Procedimentdeconcessió

_____
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La proposta de concessió de les subvencions l’elaborarà la Comissió Qualificadors,
òrgan colͼlegiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança
GeneraldeSubvencionsdel’Ajuntamentd’ArenysdeMunt,queestaràformatperles
següentspersones:
President:
x El/LaRegidor/adePromocióEconòmicaiOcupació
Vocals:
x Un/atècnic/aadscritaldepartamentdePromocióEconòmicaiOcupació
x Un representant de cada grup polític municipal del consistori i/o regidor no
adscrit
x El/lasecretari/àriadelacorporacióolapersonaenquidelegui
x El/lainterventor/adelacorporacióolapersonaenquidelegui

L’òrgancompetentperresoldreelprocedimentperal’atorgamentdelessubvencions
seràaquellqueesdeterminid’acordambl’OrdenançaGeneraldeSubvencionsvigent.
Laresoluciódecidiràsobrelaconcessiódelessubvencionsienlaquantiaqueresulten
delespresentsbases.

B

Lainstrucciódelprocedimentperal’atorgamentd’aquestessubvencionscorrespondrà
alaRegidoriadePromocióEconòmicaiOcupació,queemetràl’informepertinent.

Data 18-5-2018

Article11.Instrucciódel’expedientilapropostadeconcessió

Duradadelcontracte:Apartirdel6èmesdeduradaespuntuaràamb3puntsper
cadamesaddicionalfinsaunmàximde18punts.

Ordrederegistredelessolͼlicituds:(màxim20punts)
1a:20punts
2a:15punts.
3a:10punts.
4a:05punts.
Apartirdela5asolͼlicitud:0punts.
d. Nombredetreballadorsal’empresasolͼlicitant:(màxim12punts)
Finsa20treballadors:12punts.
Mésde20treballadors:6punts.
e. Jornadalaboraldelcontracte:(màxim15punts)
Atempscomplert:15punts.
Mésdemitjajornadaimenysdejornadacompleta:7punts.
Amitjajornada:5punts.
f. Nombredecontractes:Apartirdelsegoncontracte,4puntspercadacontracteiambun
màximde16.

Article13.Terminideresolucióidenotificació
c.

13.1. S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les solͼlicituds
presentadesdinsdelterminiestablert,ies resoldràenunúnicacteadministratiu.
13.2.Elterminiperal'atorgamentdelessubvencionsserà,comamàxim,detresmesos
acomptardesdeladatade tancamentdelperíodedepresentaciódesolͼlicituds
13.3 Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució,
d'acordamballò previstal'article 40 delaLlei39/2015,d'1d'octubre,deProcediment
AdministratiuComúdelesAdministracionsPúbliques.

A
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b.
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Tenirdomicilisocialofiscalalmunicipid'ArenysdeMunt.Espuntuaràamb20punts

CVE 2018019462

a.

Data 18-5-2018

Peralavaloraciódelessolͼlicitudspresentades,únicamentestindranencompteels
següentscriterisobjectius,aplicatsamblasegüentponderació,essentlapuntuació
màximaqueespotobtenir100punts:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòriaonoesgotarelcrèdittotalprevist.

Article12.Criterisobjectiusd'atorgamentdelasubvenció

Article14.Acceptaciódelasubvenció


_____

B

13.4.Lamancaderesoluciódinselterminiindicattindràefectesdesestimatoris.


Article16.Terminiiformadejustificació
16.1 El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de la despesa
realitzadaseràelqueesdeterminienlaconvocatòriacorresponent.
16.2Documentsquecalaportarperjustificarlasubvenció:
Fotocòpia de les nòmines i els TC1 i TC2 dels mesos de contracte, on consti el/la
treballador/a objecte de la subvenció i el rebut bancari conforme s'ha efectual el
seupagament.

https://bop.diba.cat


Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrentqueno s'hagi declaratamblasolͼlicitud.

Pàg. 7-9

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracionsoenspúblicsoprivats. Tanmateix,l'importtotaldelessubvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'actuació a
desenvolupar.

CVE 2018019462

Article15.Compatibilitatambaltressubvencions

A

Lasubvenciós’enténacceptadaperpartdelespersonesbeneficiàriessieneltermini
d’un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de la seva
concessió,nohanmanifestatexpressamentlasevarenúncia.


del model 111 segellat com a justificant de pagament de l'IRPF
corresponentsalperíodecontractat.


Declaració, amb especificació dels imports, de les altres subvencions, ajuts,
ingressos,orecursos,públics,oprivats obtingutsperafinançarlamateixaactuació.
En el supòsit que no s'hagués obtingut cap altra subvenció, ajut o ingrés cal
presentarlacorresponentdeclaracióresponsablenegativa.

-


Declaració responsable de no haver realitzat acomiadaments improcedents o
expedients de regularització d'ocupació durant la vigència del contracte en la
categoriaperalaqualesrealitzalacontractació.

16.3L'incomplimentdel'obligació dejustificartotalment oparcialmentlasubvenció
en els termes establerts en aquest article, comportarà la revocació de la subvenció
atorgada i la impossibilitat de rebre altres subvencions per part de l'Ajuntament
d'ArenysdeMuntdurantelmateixexercici.
-


Article17.Modificacióirevocaciódelaresolució.

_____
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- Fotocòpia

B



Data 18-5-2018

-

- Acomiadamentimprocedentdeltreballadorcontractat.


Incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals, en matèria
deseguretatisaluteneltreball,de prevencióderiscoslaboralsideconservacióde
documents.

-


Quanelbeneficiarihagiobtingutperalamateixaactuacióaltressubvencions,ajuts
o aportacions de qualsevol origen, públic oprivat,que sumatsalsde l'Ajuntament
superinelcosttotaldelprojecteodel'activitatsubvencionada.

-


Tantenelcasdelamodificaciócomendelarevocaciós'hadeconcediruntermini
d'audiènciade10diesalbeneficiari abansderesoldre.

Article18.Pagament.
Latotalitatdelasubvencióespagaràenunúnicpagament,mitjançanttransferència
bancàriaalcomptecorrentdela persona/empresabeneficiària,uncopelbeneficiari
hagijustificatcorrectamentlesdespesesobjectedelasubvenció.

Article19.Publicitatdelessubvencions.
Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat al Sistema Nacional de
Publicitat deSubvencions, atravésdela seva tramesa a la Base de Dades Nacional
deSubvencions,ialButlletíOficialdelaProvínciadeBarcelonaialweb municipal.

Article20.Obligacionsdelsbeneficiaris.
Són obligacions dels beneficiaris les especificades a l'article 14 LGS i en l'article 19
de l'Ordenança general de Subvencions aprovada per aquest Ajuntament. El seu
incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la
incoaciódel'expedientdereintegramentdelasubvenció.

_____
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Quan el beneficiari hagi realitzat algun expedient de regulació d'ocupació de
qualsevoltipusdinsdel'anynaturalenel momentdelaconvocatòria.

-

Data 18-5-2018
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Quan el beneficiari hagi efectuat un o varis acomiadaments improcedents amb
posterioritataladatadela convocatòria.

-

B
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A

Amb posterioritat a l'acord de concessió,espodràmodificard'oficioprèviasolͼlicitud
del beneficiari, l'import, l'activitat, o altres obligacions, quan no es perjudiquin els
interessosdetercers,enelssupòsitsdetallatsal’OrdenançaGeneraldeSubvencionsi
enalgundelssupòsitssegüents:

Article23.Infraccionsisancions.
Enmatèriad'infraccionsisancionss'aplicaràelqueesdisposaenelTítolIVdelaLGS,
en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança general de Subvencions de
l'Ajuntament.
Article24.Règimjurídicsupletori.
En el no previst en aquestes bases s'estarà al que disposenl'Ordenança generalde
Subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt; i les Bases d'Execució del
Pressupost General vigents en cada moment, així com els preceptes de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa; el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipaliderègim localdeCatalunya;elDecret179/1995,de13dejuny,pelqual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS).
Article25.Vigència.
Lavigènciad'aquestesbasesésindefinidamentrenoesmodifiquinoesderoguin.
Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí
OficialdelaProvínciadeBarcelona.

Lasecretària
M.CarmenGómezMuñozͲTorrero
ArenysdeMunt,(documentsignatelectrònicament)

TCAT P Maria Carmen
Gómez Muñoz-Torrero
- DNI 11787830P
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Les subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Arenys de Munt estan sotmeses a
verificació i control segons el que estableix l'Ordenança general de Subvencions
d'aquestAjuntament.

Data 18-5-2018


Article22.Verificacióicontrol.
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La concessió de les subvencions estarà condicionada a l'existència de crèdit
adequat isuficientenelmoment dela resoluciód'atorgament.

B

Encadaconvocatòriaques’aproviperlaJuntadeGovernLocalenaplicaciód’aquestes
Basesesconcretaràquinésl’importmàximqueesdestinaràperalaconcessiódeles
subvencions i la corresponent aplicació pressupostària. Es podrà preveure la
possibilitatd’incrementarelcrèditambunimportaddicional.

A


Article21.Aplicaciópressupostàriaifinançament.

