
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES 

EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL 

MUNICIPI D'ARENYS DE MUNT 

 

Preàmbul 

 

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 COVID-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. 

 

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. 

 

Aquetes subvencions te ne n  l a  finalitat 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. 



 
• Fomentar la reincorporació al mercat laboral de persones que hagin perdut la feina 

durant la vigència del decret d’estat d’alarma per COVID19. 

 

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. 

 

 

Article 2. Requisits dels beneficiaris/àries 

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: 

 

- 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 dones i 



 
homes. 

- Estar en possessió dels permisos corresponents a l’activitat. 

 

 

Article 3. Requisits que han de complir les persones contractades 

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents: 

 

- 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.  

- No haver 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. 

- 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 4. Característiques dels contractes de treball. 

4.1.La durada dels contractes de treball ha de ser com a mínim de 6 mesos. 

 

4.2.La jornada laboral fixada en el contracte ha de ser a com a mínim de mitja jornada. 

 

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 laboral de l'empresa 

on la personal efectivament presta el seus serveis. 

 

4.4.Són susceptible d'aquestes subvencions els contractes laborals subscrits, conforme a les 

condicions establertes en les bases, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació 

de sol·licituds. 

 

 



 
Article 5. Despeses subvencionables  

 

5.1. Són despeses subvencionables la retribució salarial bruta, inclòs el prorrateig de les pagues 

extraordinàries, i les cotitzacions a la Seguretat Social de l'empresa de les persones contractades 

per les que se sol·licita la subvenció. Són despeses subvencionables quan el beneficiari de la 

subvenció les abona efectivament. 

 

5.2.Totes les despeses que s'imputin hauran de ser despeses efectivament pagades, és a dir, 

aquelles respecte les quals els actes de pagament material s'hagi efectuat abans del termini de 

justificació. 

 

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 indirectes quan siguin susceptibles de 

recuperació o compensació.  

 

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 7. Documentació a aportar 

La sol·licitud 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 objecte 

de la contractació, i amb la còpia compulsada/acarada de la següent documentació: 

 

a) Fotocòpia del NIF de l'empresa i escriptura de constitució i de modificació, si és persona 

física el DNI de la persona sol·licitant. 

b) Alta censal d'inici d'activitat econòmica (model de l'agència tributària 036 o 037). 

c) Declaració responsable de l’empresa respecte: 

*No haver acomiadat treballador/res per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per 

l’òrgan judicial en els 6 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita 

la subvenció. 

* Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la Hisenda Pública i amb 

la Seguretat Social. 

* Si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, incloent-hi 

els imports sol·licitats o concedits. 

* No trobar-se incurs, el sol·licitant de la subvenció, en cap de les circumstàncies previstes en 

els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

* No haver contractat en els últims 6 mesos a la/les persona/nes participant/s del projecte per 

raó de la/les qual/s se sol·licita la subvenció. 

d) Dades del compte corrent (IBAN) de l'entitat bancària a la qual s'ha de transferir l'import de la 

subvenció. 

 

La falsedat de les dades incloses en la declaració responsable comportarà la revocació 

automàtica de la subvenció. 

 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 

normes que la regulen. 

 



 
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 que s’hi contenen. 

 

Article 8. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds 

 

En cada convocatòria que s’aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d’aquestes Bases es 

concretarà quin és el termini de presentació de les sol·licituds. 

 

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 

normalitzat, que serà signat per l’interessat/ada, a la OAV (Oficina d’Atenció al Vilatà) o bé per 

qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent del procediment comú. 

 

D’acord amb l’article 14 la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se 

exclusivament per mitjans electrònics amb l’Ajuntament. 

 

Els models podran trobar-se al web municipal i a l’Oficina d’Atenció de la Vila. 

 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 

normes que la regulen. 

 

 

Article 9. Esmena de sol·licituds 

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 indicació que si no ho fa així s’entendrà per 

desistit de la seva sol·licitud. 

 

 

 



 
Article 10. Procediment de concessió 

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva determinant a l’Ordenança 

General de Subvencions de l’Ajuntament . L’extracte de la convocatòria que regirà aquest 

procediment es publicarà, a través de la Base de dades Nacional de Subvencions, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal. 

 

 

Article 11. Instrucció de l’expedient i la proposta de concessió 

La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions correspondrà a la 

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, que emetrà l’informe pertinent. 

La proposta de concessió de les subvencions l’elaborarà la Comissió Qualificadors, òrgan 

col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de 

Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que estarà format per les següents persones: 

 

President: 

• El/La Regidor/a de Promoció Econòmica i Ocupació 

Vocals: 

• Un/a tècnic/a adscrit al departament de Promoció Econòmica i Ocupació 

• Un representant de cada grup polític municipal del consistori i/o regidor no adscrit 

• El/la secretari/ària de la corporació o la persona en qui delegui 

• El/la interventor/a de la corporació o la persona en qui delegui 

 

L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions serà 

aquell que es determini d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions vigent. 

La resolució decidirà sobre la concessió de les subvencions i en la quantia que resulten de les 

presents bases.  

 L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o 

no esgotar el crèdit total previst. 

 

 

 



 
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. 

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. 

 

 

Article 13. Termini de resolució i de notificació 

13.1. S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 

del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.  

 

13.2. El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 



 
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'acord amb allò 

previst a l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques. 

 

13.4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 

 

Article 14. Acceptació de la subvenció 

La subvenció s’entén acceptada per part de les persones beneficiàries si en el termini d’un mes 

comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de la seva concessió, no han 

manifestat expressament la seva renúncia.  

 

 

Article 15. Compatibilitat amb altres subvencions 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes 

per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'actuació a desenvolupar. 

 

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 

concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

 

Article 16. Termini i forma de justificació 

16.1 El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de la despesa realitzada 

serà el que es determini en la convocatòria corresponent. 

 

16.2  Documents que cal aportar per justificar la subvenció: 

- 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 seu 

pagament. 



 
- Fotocòpia del model 111 segellat com a justificant de pagament de l'IRPF corresponents al 

període contractat. 

 

- Declaració, amb especificació dels imports, de les altres subvencions, ajuts, ingressos, o 

recursos, públics, o privats obtinguts per a finançar la mateixa actuació. En el supòsit que no 

s'hagués obtingut cap altra subvenció, ajut o ingrés cal presentar la corresponent declaració 

responsable negativa. 

 

- Declaració responsable de no haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients 

de regularització d'ocupació durant la vigència del contracte en la categoria per a la qual es 

realitza la contractació. 

 

16.3 L'incompliment de l'obligació de justificar totalment o parcialment la subvenció 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'Arenys de Munt durant 

el mateix exercici. 

 

 

Article 17. Modificació i revocació de la resolució. 

Amb posterioritat a l'acord de concessió, es podrà modificar d'ofici o prèvia sol·licitud del 

beneficiari, l'import, l'activitat, o altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de 

tercers, en els supòsits detallats a l’Ordenança General de Subvencions i en algun dels supòsits 

següents: 

- Quan el beneficiari hagi efectuat un o varis acomiadaments improcedents amb posterioritat 

a la data de la convocatòria. 

 

- Quan el beneficiari hagi realitzat algun expedient de regulació d'ocupació de qualsevol tipus 

dins de l'any natural en el moment de la convocatòria. 

 

- Acomiadament improcedent del treballador contractat. 

 



 
- Incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals, en matèria de 

seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals i de conservació de documents. 

 

- Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 

aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l'Ajuntament superin el cost 

total del projecte o de l'activitat subvencionada. 

 

Tant en el cas de la modificació com en de la revocació s'ha de concedir un termini d'audiència 

de 10 dies al beneficiari abans de resoldre. 

 

 

Article 18. Pagament. 

La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària 

al compte corrent de la persona/empresa beneficiària, un cop el beneficiari hagi justificat 

correctament les despeses objecte de la subvenció.  

 

 

Article 19. Publicitat de les subvencions. 

Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat al Sistema Nacional de Publicitat de 

Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal. 

 

 

Article 20. Obligacions dels beneficiaris. 

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 incoació de l'expedient de 

reintegrament de la subvenció. 

 

Article 21. Aplicació pressupostària i finançament. 



 
En cada convocatòria que s’aprovi per la Junta de Govern Local en aplicació d’aquestes Bases es 

concretarà quin és l’import màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions i la 

corresponent aplicació pressupostària. Es podrà preveure la possibilitat d’incrementar el crèdit 

amb un import addicional. 

 

La concessió de les subvencions estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el moment de la resolució d'atorgament. 

 

 

Article 22. Verificació i control. 

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'aquest Ajuntament. 

 

 

Article 23. Infraccions i sancions. 

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol 

IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament. 

 

 

Article 24. Règim jurídic supletori. 

En el no previst en aquestes bases s'estarà al que disposen l'Ordenança general de 

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 municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 

(ROAS). 

 

 

Article 25. Vigència. 



 
La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin.  

Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. 

 


