
 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA A LES EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
DESOCUPADES DEL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT PER L’ANY 2021 
 
 
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores, la seva modificació i diari oficial on s’han 
publicat 
 
L’Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar per acord del Ple de data 15 de març de 2018, les 
Bases Específiques Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de subvencions 
destinades a finançar contractacions dutes a terme per a empreses que tinguin com a objectiu 
fomentar l'ocupació estable i afavorir la incorporació al mercat de treball de col·lectius que 
tenen especials dificultats d'inserció laboral. 
 
L’aprovació inicial de la modificació d’aquestes Bases Reguladores ha estat objecte de publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 d’abril de 2020. 
 
 
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions 
objecte de la present convocatòria serà de 7.500€ i ampliable en una quantitat addicional de 
2.500€ i anirà a càrrec de l’aplicació 740.241.47000. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit i l’aprovació de l’augment 
de la convocatòria, prèviament a la resolució de les subvencions. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió per part de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
d’ajuts econòmics a la contractació laboral no inferior a 6 mesos, per part d'empresaris i 
empreses ubicades a la vila, de persones desocupades , inscrites com a demandants d’ocupació 
al Servei d’Ocupació de Catalunya; menors de 30 anys i majors de 45, o persones que van perdre 
la feina durant la vigència del decret d’estat d’alarma. 
 
Aquestes subvencions tenen la 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 van perdre 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. 
 
 



 

 

4.- 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. 
 
 
5.- Despeses subvencionables  
 
Són despeses subvencionables la retribució salarial bruta, inclòs el prorrateig de les pagues 
extraordinàries, i les cotitzacions a la Seguretat Social de l'empresa respecte de les persones 
contractades per les que se sol·licita la subvenció. Són despeses subvencionables quan el 
beneficiari de la subvenció les abona efectivament. 
 
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. 
 
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.  
 
 
6.- Quantia de la subvenció 
 
La quantia de la subvenció a concedir es determinarà en relació als punts assignats a cada 
sol·licitud, 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. 
 
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. 
 
 
7.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
La concurrència dels requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud mitjançant la 
documentació especificada en el punt 15 de la convocatòria. 
 
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: 
 



 

 

1. Tenir un centre de treball al terme municipal d'Arenys de Munt. 
 
2. 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. 

 
3. No haver contractat en els últims 6 mesos a la persona per a la contractació subvencionada. 
 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

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

 
 
8- Requisits que han de complir les persones contractades 
 
Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents: 
 

1. 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.  

 
2. 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-111. 
 
3. Ser persones desocupades que constin inscrites com a demandants d'ocupació al Servei 

d'Ocupació de Catalunya. 
 
4. 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. 
 



 

 

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud 
mitjançant la documentació especificada en el punt 15 de la convocatòria. 
 
 
9.- Els contractes de treball hauran de reunir les característiques següents: 
 

1. La durada dels contractes de treball ha de ser com a mínim de 6 mesos. 
 
2. La jornada laboral fixada en el contracte ha de ser a com a mínim de mitja jornada. 
 
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 al que estigui 
adscrita l'empresa on la personal efectivament presta el seus serveis. 

 
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. 

 
 
10.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
objecte de la present convocatòria serà la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament 
i 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 responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà 
la Junta de Govern Local, tal com estableixen les Bases d’Execució del Pressupost 2020 a l’article 
32.6. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
 



 

 

11.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de noranta dies naturals a partir de l’endemà de 
la data de publicació de la present convocatòria al BOPB. 
 
El model normalitzat de sol·licitud estarà disponible a l’apartat Subvencions del web de 
l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV). 
 
Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat 
professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan 
obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament. 

 
Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Vilatà. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
 
12.- Termini de resolució i de notificació  
 
S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del 
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.  
 
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 
 
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. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
 
13.- 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.  
 
 



 

 

14.- 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. 
 
 
15.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud 
 
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 
 
 
16.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu 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. 
 



 

 

 



 

 

17.- Règim de recursos 
 
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 dia següent a la 
seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
 
18.- Criteris objectius d’atorgament i quantia individualitzada de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats 
els criteris objectius. 
 
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. 

 
 
19. Termini i forma de justificació 
 
1. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de la despesa realitzada 



 

 

serà el 31 de març de 2021. 
 
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. 

 
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. 

 
 
20.- Mitjans de notificació o publicació 
 
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. 
 
 

21.- 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.  

 


