Bases per la concessió de subvencions a les empreses per la contractació de treballadors aturats
Article 1
Objecte
Aquestes bases tenen com a finalitat establir les regulacions per la concessió de subvencions destinades a la
contractació de treballadors inscrits a l’atur que promou l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant,
amb l’objectiu de reduir les actuals taxes d’atur.
Aquesta subvenció es destina al col·lectiu empresarial local per la creació permanent d’un major nombre de
llocs de treball, així mateix, facilita que treballadors en situació d’atur del municipi en situacions de necessitat
social o risc d'exclusió social, puguin ampliar la seva experiència laboral.
En el cas de la reducció de l’activitat de l’empresari/ària local en més del 75% dels seus ingressos habituals o
del cessament temporal motivat per l’Estat d’Alarma de la pandèmia, l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant sent coneixedors que el resultat final de l’actual crisis econòmica és incert, proposa addicionalment a
aquest ajut unes noves mesures urgents de reactivació econòmica, amb l’objectiu de reduir l’impacte a
l’economia local, influir positivament a la demanda i mantenir el benestar de tots el ciutadans en general.
Article 2
Tipus d’accions
Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases els següents tipus d’accions:
La contractació de treballadors empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (amb una
antiguitat mínima de 12 mesos) , inscrits a la Borsa de Treball del municipi, i inscrits a l’atur com a DONO
(demandant d’ocupació no ocupat)
En el cas de la reducció de l’activitat de l’empresari/ària local en més del 75% dels seus ingressos habituals o
del cessament temporal motivat per l’Estat d’Alarma de la pandèmia veure article 10.2. contractació de
treballadors.
Article 3
Destinació i quantia de les subvencions
3. 1 La quantia màxima d’ajut serà de 1.200 euros per persona contractada per increment d’ocupació neta amb
jornada complerta o parcial corresponents als costos de seguretat social, sent un màxim de 4.000 euros anuals
per empresa.
3.2 En el cas de la reducció de l’activitat de l’empresari/ària local en més del 75% dels seus ingressos habituals
o del cessament temporal motivat per l’Estat d’Alarma de la pandèmia, en el moment de reprendre l’activitat
contracta de nou a la mateixa persona o en cas de manteniment d’estructura salarial a pesar de les pèrdues
acumulades, la quantitat de l’ajut és del 80% de l’ajut 3.1, sent un màxim de 5.000 euros per empresa
3.3. L’empresa beneficiaria d’aquest tipus d’ajut si té local afecte a l´activitat i aquest està subjecte a un cost
fixe d’ hipoteca, de lloguer i/o concessió, podrà sol·licitar el 5% del total del ajut resultant de sumar el 3.1 i 3.2
sent un màxim de 1.000 euros per empresa.
La quantia d’ajut per tots els conceptes serà de 10.000€ anuals per empresa.
Article 4
Convocatòria per a la presentació de sol·licituds
La convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions previstes en aquesta
bases s’efectuarà anualment en funció de les corresponents disponibilitats pressupostàries mitjançant resolució
de la junta de govern, establint el termini de presentació de les sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual
s’ha d’imputar, la quantia màxima destinada.
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Article 5
Beneficiaris de la subvenció
Podran ser beneficiaris de les subvencions que preveuen aquestes bases els empresaris individuals, petites
empreses ja existents i petites empreses de nova creació, que realitzin la seva activitat i tinguin establert el seu
domicili social al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, estant al corrent de les obligacions tributàries i
fiscals i no ser deutor per qualsevol concepte amb aquest Ajuntament. Així mateix, si tenen local afecte segons
la seva activitat també han de disposar de la corresponent llicència d’activitats.
El cas de la reducció de l’activitat de l’empresari/ària local en més del 75% dels seus ingressos habituals,
l’empresa ha de tenir una antiguitat mínima de 6 mesos previs a la declaració de l’estat d’alarma, estant al
corrent de les obligacions tributàries i fiscals i no ser deutor per qualsevol concepte amb aquest Ajuntament.
En el cas d’existir moltes peticions es limitarà la subvenció a la contractació o manteniment d’un treballador per
empresa o empresari individual.
Aquestes bases no seran compatibles als beneficiaris pel mateix concepte de l´Ajut a la creació neta d’ocupació
de les Bases Reguladores dels Incentius a la Implantació de Projectes Innovadors i Noves activitats
Estratègiques per al Municipi que demanin subvenció a l´emprar de la tipología recollida en l´article 3 d) de
l´annex I de les dites bases.
Article 6
Presentació de sol·licituds
A les oficines de l´OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tindran a disposició dels
interessats els models normalitzats de sol·licituds tant per les empreses o empresaris individuals.
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant.
En el cas de persones jurídiques (art. 14 de la LPACAP), s’especifica l’obligació de presentar-ho telemàticament
a través de la seu electrònica municipal.
Es podran presentar les sol·licituds a l’endemà des de la publicació de la convocatòria al BOPT.
Article 7
Criteris Comuns per la selecció
L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per una Comissió de valoració integrada per tècnics de promoció
econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Els tècnics encarregats de la valoració de les
sol·licituds presentaran a la Junta de Govern un informe que avaluï la possible subvenció a la contractació amb
les prioritats següents:
Ajut 3.1
•
•
•
•
•
•

Situacions de necessitat social o risc d'exclusió social (fins a 10 punts)
Salari superior a 1,2 vegades l’establert pel salari mínim interprofessional (fins a 10 punts)
Jornada laboral complerta (fins a 10 punts)
Tipologia de contracte ( fins a 10 punts)
Creació neta d’ocupació abans de la pandèmia (*) (fins a 5 punts )
Foment de la igualtat d’oportunitats dins el projecte ( fins a 5 punts)

Ajut 3.2 i 3.3
• Justificació de cessament activitat de l’empresari/ària local o de reducció d’activitat de més del 75%
dels seus ingressos habituals (50 punts)
(*) Quedarà exclòs directament de l’ajut d’ocupació neta la contractació d’un treballador/a diferent al preexistent abans de l’Estat d’Alarma.
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Article 8
Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència competitiva, tenint en compte els
criteris de selecció indicats.
La resolució de les subvencions serà competència de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant, en un termini màxim de 30 dies.
Article 9
Procediment
Les entitats i persones beneficiàries presentaran una oferta d’ocupació de caràcter específic a la Borsa de
Treball Municipal ( IDETSA), per la contractació dels treballadors amb càrrec a la subvenció.
Per poder avaluar aquest criteris s’hauran d’aportar a les oficines de l´OMAC i seu electrònica de l’Ajuntament
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant:
Dades de l’empresa:
•
•
•
•
•

Instància model de la sol·licitud.
Còpia de la sol·licitud d’oferta de la Borsa de Treball Municipal (IDETSA).
Memòria d’activitat i lloc/s específic/s d’ocupabilitat dins l’empresa.
Alta IAE.
Fotocòpia de la llicència d’activitats en cas de tenir local afecte.

Dades dels treballadors/res:
•
•

Fotocopia DNI/NIE.
Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) per l’ajut 3.1.

Article 10
Contractació de treballadors
10.1 Els treballadors seleccionats seran contractats sense determinar la tipologia de contracte, amb un període
mínim d’un mes i amb els següents requisits i corresponents a l’ajut 3.1:
•
•

Estar empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i amb una antiguitat mínima de 12
mesos.
Inscrits a l’atur com a DONO (Demandant d´Ocupació No Ocupat)

•

És valorarà estar inscrit a la Borsa de Treball del municipi (IDETSA). www.idetsa.cat

10.2 Els treballadors de l’ajut 3.2
•
•

Hauran d´estar donats d´alta al regim general de seguretat social de l’empresa sol·licitant abans de la
declaració d’Estat d’Alarma. ( TC1 i TC2 del mes anterior)
Estar empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant abans de l’inici l’Estat d’Alarma.

Article 11
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Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les obligacions
següents:
a) Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’activitat o adoptant el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant l’Ajuntament.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació segons s’estableix al punt 13.
c) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de
la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan competent.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’obtenció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionades, procedents de qualsevol
Administració.
e) Acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la tresoreria general de la seguretat social
i amb l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i no ser deutor per acord de reintegrament amb
aquest últim mitjançant l’oportuna declaració responsable, autoritzant a la comprovació de la mateixa a
l’administració concedent dels ajuts.
f) No estar incurs en prohibició per rebre subvencions segons allò establert a l’art. 13 de la LGS, apartat el qual
s’haurà d’acreditar mitjançant l’oportuna declaració responsable inclosa al model normalitzat de sol·licitud dels
ajuts o document independent d’aquesta signat pel sol·licitant de l’ajut o representant legal del mateix, havent
d’acreditar igualment l’esmentada representació per qualsevol mitjà admès en dret.
Article 12
Publicitat
L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest tipus d’ajut i també de les condicions
bàsiques per tal que tant les empreses com els treballadors interessats puguin accedir-hi, mitjançant la seva
publicació al BOPT, Seu Electrònica municipal i els mitjans addicionals de publicitat.
Article 13
Justificació de la subvenció
13.1.- Termini per justificar la subvenció serà d’un mes a partir de la finalització de la convocatòria.
13.2.- Documentació a presentar per tal de justificar les despeses:
•
•
•
•
•

•

Relació dels treballadors seleccionats.
Còpies compulsades dels contractes de treball i altes en la Seguretat Social, així com de la vida laboral
actualitzada per tal d’acreditar la vigència del contracte a la data de sol·licitud de l’ajut.
Còpies compulsades de nòmines, dels TC1 I TC2 dels mesos que es demana l’ajut corresponents als
treballadors subvencionats i de l’extracte bancari acreditatiu d’haver realitzat la transferència de fons
als mateixos.
Còpies compulsades dels TC1 I TC2 del mes anterior a la pandèmia que es demana l’ajut corresponents
als treballadors subvencionats.
En el cas de cessament o de reducció d’activitat de més del 75% dels ingressos habituals, presentar
mitjançant compte d’explotació/pèrdues i guanys dels darrers 6 mesos previs a la declaració de l’estat
d’alarma, baixa d’autònom, breu memòria de la reducció de l’activitat i/o altre documentació que
justifiqui objectivament aquest motiu.
Document justificatiu de l’ERTO. En el cas que l’empresa l’hagi sol·licitat.

La no presentació de la totalitat de la documentació dins del termini de justificació dona lloc a la pèrdua del dret
a percebre dita subvenció.
En cas de presentació defectuosa d’aquesta, la Junta de Govern Local podrà acordar la subsannació per part del
sol·licitant afectat en un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació del requeriment.
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Article 14
Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte
subvencionat, en relació amb aquesta comprovació s’haurà d’incorporar a l’expedient:
- Informe tècnic favorable de comprovació
- Informe d’Intervenció Limitada Prèvia de la despesa (Fase de Reconeixement de la Obligació)
- Aprovació de l’atorgament de l’ajut mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
En el cas de mesures urgents per reactivació econòmica per cessament activitat de l’empresari/ària local o de
reducció d’activitat de més del 75% dels seus ingressos habituals l´empresari/ària podrà sol·licitar una
bestreta del 100% de la subvenció (art. 34.4, segon paràgraf, de la LGS), quan s’hagi acreditat
documentalment a l´hora de presentar la sol·licitud:
•
•
•
•

Relació dels treballadors, mesos de la contractació fins la finalització de la convocatòria, hores
contractades de cadascun dels treballadors i la seva base de cotització.
Alta al règim general de seguretat social de les persones contractes i contractes.
TC1 I TC2 del mes anterior a la pandèmia que es demana l’ajut corresponen als treballadors
subvencionats.
Vida Laboral actualitzada dels treballadors

Que són els requisits per tramitar el pagament anticipat, encara que el beneficiari no hagi realitzat tot
l´objecte de la subvenció.
Article 15
Causes de revocació
Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de24
de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei
12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, i es procedirà a la revocació total o parcial de la
subvenció, les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o no adopció del comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L’ incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l’article
30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; així com l’ incompliment del que estableix
els articles 14 i 15 d’aquesta Llei en relació a les actuacions de control i comprovació.
d) Incompliment per part del beneficiari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social durant tot el procediment de concessió de l’ajut, des de la seva
convocatòria fins la justificació del mateix.
e) Incompliment de la Declaració Responsable de no estar immers en prohibició per rebre ajudes públiques en
els termes establerts a l’art. 13 de la LGS durant tot el procediment de concessió de l’ajut, des de la seva
convocatòria fins la justificació del mateix.
Article 16
Definicions
Als efectes d’aquestes bases, es considerarà petita empresa la que s’ajusti a la definició establerta a l’annex1
del Reglament (CE) núm. 800/2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el
mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del tractat, d’acord amb la qual s’entén per petita empresa la que
ocupa menys de 50 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d’euros, o un
balanç anual que no excedeix els 10 milions d’euros.

5

Diligència.- Per fer constar que aquestes bases reguladores van ser aprovades inicialment al Ple de 9 d’abril de
2020 i publicades definitivament al BOPT el 22 de maig de 2020 (CVE 2020-2804).
Secretària General

L´alcalde
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