Les presents bases s’adeqüen a l’Ordenança General de subvencions vigent a l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el criteris i el procediment de sol·licitud,
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, o persones que hagin perdut la feina durant la vigència del decret
d’estat d’alarma, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de
Catalunya, en règim de concurrència competitiva.
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L'Ajuntament d'Arenys de Munt, ha dissenyat una línia de subvencions adreçada a les
empreses que disposin d'un centre de treball en el nostre municipi, posant l’accent en
les empreses que han patit més l’aturada econòmica pel context de pandèmia
COVOID-19, amb l'objectiu de fomentar l'ocupació estable i afavorir la incorporació al
mercat de treball de col·lectius que tenen especials dificultats d'inserció laboral
(menors de 30 anys i majors de 45), o persones que hagin perdut la feina durant la
vigència del decret d’estat d’alarma. Es tracta de que aquestes persones disposin
d'oportunitats laborals en entorns productius, mirant de garantir la seva continuïtat,
afavorint la integració del treballador en el mercat de treball i la seva permanència en el
mateix.
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“Preàmbul

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No havent-se presentat al·legacions o suggeriments a la publicació al BOP de 24/04/20 i al
taulell electrònic, de l’aprovació inicial pel Ple de 20/04/2020, la modificació de les Bases
especifiques reguladores de les subvencions a les EMPRESES PER AL FOMENT DE LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT. en règim
de concurrència competitiva, aquesta ha quedat elevada a definitiva i es dona publicitat del
text íntegre de la mateixa:
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Fomentar l'ocupació estable i afavorir la incorporació al mercat de treball de
col·lectius que tenen especials dificultats d'inserció laboral: menors de 30 anys i

B

Aquetes subvencions t e n e n l a finalitat de:

majors de 45.
Fomentar la reincorporació al mercat laboral de persones que hagin perdut la feina
durant la vigència del decret d’estat d’alarma per COVID19.

Tenir un centre de treball al terme municipal d'Arenys de Munt.

- Haver

contractat un/a treballador/a menor de 30 anys o major de 45 o que,
independentment de la franja d’edat, hagin perdut la feina durant la vigència del decret
d’estat d’alarma i amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds. La durada del contracte no podrà ser inferior a 6 mesos. S’adjuntarà còpia del
contracte a la sol·licitud de subvenció.

- 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’improcedents o nuls de treballadors/es en els 6 mesos anteriors a la data de la
contractació per a la qual es sol·licita la subvenció.
-

- Trobar-se

al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, l’Agència Tributària i la Seguretat Social en la data de la sol·licitud de
subvenció i durant la vigència del període subvencionat.

- No

haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en
matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals
o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4
d’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 discriminació entre
-
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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 requisits següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 2. Requisits dels beneficiaris/àries
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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.

https://bop.diba.cat
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dones i homes.
Estar en possessió dels permisos corresponents a l’activitat.

Ser persones desocupades que constin inscrites com a demandants d'ocupació al Servei
d'Ocupació de Catalunya.
-

- No

tenir relació de parentiu amb el treballador/a autònom o empresari/ària que el
contracti fins el segon grau de consanguinitat o d’afinitat.

..../.....
Article 6. Quantia de la subvenció
6.1. La quantia de la subvenció a concedir es determinarà en relació als punts assignats
amb un màxim de 2.500 euros per sol·licitud i sense sobrepassar el 50% 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 2.500 euros amb un màxim del 75% del cost de de les despeses
subvencionables.
...../......
Article 12. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la puntuació
màxima que es pot obtenir 100 punts:
a. Tenir domicili social o fiscal al municipi d'Arenys de Munt. Es puntuarà amb 20 punts.
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complert els 30 anys o haver complert els 45 anys, a la data d’inici del contracte,
o haver perdut la feina durant la vigència de l’estat d’alarma decretat per COVID-19.
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- No haver
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Estar empadronades al municipi d'Arenys de Munt amb una antiguitat mínima de 6
mesos anteriors a la data de la convocatòria de la subvenció.
-
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Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

B

Article 3. Requisits que han de complir les persones contractades
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La secretària,
M Carmen Gómez Muñoz-Torrero
Arenys de Munt, 26 de maig de 2020
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Aquesta modificació entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOP i estarà vigent
fins a la seva derogació.
La forma d’impugnació de l’acord serà mitjançant recurs contenciós davant els Jutjats
contenciosos de Barcelona en el termini de dos mesos des de la publicació de l’edicte.
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b. Durada del contracte: A partir del 6è mes de durada es puntuarà amb 3 punts per
cada mes addicional fins a un màxim de 18 punts.
c. Si la persona contractada és menor de 30 o major de 45 anys: 5 punts.
d. Nombre de treballadors a l’empresa sol·licitant: (màxim 12 punts)
Fins a 20 treballadors: 12 punts.
Més de 20 treballadors: 6 punts.
e. Jornada laboral del contracte: (màxim 9 punts)
A temps complert: 9 punts.
Més de mitja jornada i menys de jornada completa:5 punts.
A mitja jornada: 3 punts.
f. Nombre de contractes: A partir del segon contracte, 4 punts per cada contracte
i amb un màxim de 16.
g. Afectació per tancament forçós per la declaració d’estat d’alarma: (màxim 20 punts)
Tancament de l’activitat a partir del 16 de març: 20 punts.
Tancament de l’activitat a partir del 31 de març: 10 punts”.
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