Exp. 581/2018

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA “TREBALL ÉS BENESTAR” ANY 2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria de subvenció es regirà pel que continguin aquestes bases reguladores i en el
seu defecte per la normativa vigent.

1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular, fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
justificació i cobrament de les subvencions dins els límits establerts en els pressupostos
municipals, en relació a les activitats realitzades per les persones físiques o jurídiques que
contractin persones aturades, realitzin contractes de formació i aprenentatge, i en relació a les
persones residents a Torrefarrera que es donin d’alta en el règim d’autònoms.

2. FINALITAT
Aquesta subvenció té per finalitat
•

Fomentar la contractació de persones aturades del municipi per part del sector privat.

•

Estimular la creació de llocs de treball.

•

Fomentar l’esperit emprenedor.

3. PERÍODE D’EXECUCIÓ
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a les altes en el
règim d’autònoms iniciades des de l’1 de desembre de 2018 al 31 de novembre de 2019, i a les
contractacions laborals a persones aturades i les contractacions de formació i aprenentatge
realitzades també des de l’1 de desembre de 2018 al 31 de novembre de 2019

4. BENEFICIARIS
Ho poden sol·licitar les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb la seu social de
l’activitat empresarial o industrial al municipi de Torrefarrera, que efectuïn la contractació de
persones aturades de Torrefarrera, o bé formalitzin un contracte de formació i aprenentatge o
pràctiques a joves residents a Torrefarrera, i que compleixin amb els següents requisits:
1. Que no hagin realitzat acomiadaments en els 3 mesos anteriors a la data de
contractació per a la qual sol·liciten la subvenció.
2. Que no tinguin cap deute per cap concepte amb l’Ajuntament.
3. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat, la
Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social i amb la
Hisenda Pública.
També poden demanar-la empreses que no tenen la seu social de l’activitat empresarial o
industrial al municipi de Torrefarrera, però que presten serveis a l’Ajuntament de Torrefarrera,
quan contractin persones aturades de Torrefarrera, en les mateixes condicions que la resta
d’empreses.

1

L’Ajuntament estableix com a col·lectiu objecte de protecció les persones que constin
empadronades a Torrefarrera abans de l’1 de desembre de 2018, que estiguin desocupades i
que constin als Serveis d’Ocupació de Catalunya com a aturats amb una antiguitat mínima de
tres mesos.
El procés de selecció el realitzaran les empreses.
Per a les altes en règim d’autònoms, es tindran en compte les efectuades entre l’1 de
desembre de 2018 i el 31 de novembre de 2019, i és necessari estar empadronat al municipi de
Torrefarrera abans de l’1 de desembre de 2018, i no tenir cap activitat econòmica o laboral
igual o superior a Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples (IPREM) a l’hora de donarse d’alta al règim d’autònoms.

5. RÈGIM JURÍDIC
Aquestes bases regulen les subvencions i els ajuts atorgats a les persones físiques o jurídiques
del municipi en matèria de Treball és Benestar.
Les subvencions tenen caràcter voluntari i en cap cas no generaran cap dret respecte a
peticions posteriors, i no són invocables com a precedent. En aquest sentit, la seva denegació
no donarà lloc a cap reclamació.
En els aspectes no previstos en aquestes bases, és d’aplicació la Llei 38/2003 de 17 de
novembre General de Subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol que la desenvolupa, la Llei
39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú i resta de legislació concordant.

6. COMPATIBILITATS
Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics o privats.
Tanmateix, s’ha de tenir en compte que l’ import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no pot
superar el cost total de l’activitat subvencionada.
El beneficiari haurà de comunicar a l’Ajuntament l’ import d’altres subvencions que tingui
concedides per l’activitat a desenvolupar.
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i
en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos a les bases
reguladores, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió en els termes
establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

7. TIPUS D’AJUTS ECONÒMICS I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
S’estableixen les modalitats següents:
-

Contractes de formació i aprenentatge:

-

Subvencions per a empreses locals que realitzin contractes d’un mínim de 2 anys a
joves residents a Torrefarrera que signin un contracte de formació i aprenentatge o un
de pràctiques. L’ import d’aquesta modalitat és de 3.000,00€ per a cada subvenció.

-

Contractes laborals a persones aturades:

-

Subvencions per a empreses locals que realitzin contractes a persones aturades
residents a Torrefarrera de durada mínima d’1 any. L’ import d’aquesta modalitat és de
1.500,00€ per a cada subvenció.

-

Subvencions per a empreses locals que realitzin contractes d’una durada de 6 mesos a
persones aturades residents a Torrefarrera. L’ import d’aquesta modalitat és de 500,00€
per a cada subvenció.
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-

Subvencions per a empreses locals que realitzin contractes d’una durada mínima d’un
any a joves aturats menors de 30 anys o persones amb discapacitat o amb risc
d’exclusió social, residents a Torrefarrera. L’ import d’aquesta modalitat és de 2.000,00€
per a cada subvenció.

-

Altes com a treballadors autònoms:

-

Subvencions per a persones residents a Torrefarrera que es donin d’alta en règim
d’autònom amb seu social a Torrefarrera. L’ import d’aquesta modalitat és de 1.500,00€
per a cada subvenció.

-

Subvencions per a persones joves residents a Torrefarrera menors de 30 anys o
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social que es donin d’alta en règim
d’autònom amb seu social a Torrefarrera. L’ import d’aquesta modalitat és de 2.000,00€
per a cada subvenció.

Per a contractes de durada inferior a la que s’estableix a cada modalitat, la quantia de la
subvenció es reduirà proporcionalment.
Els contractes de formació i aprenentatge es pagaran proporcionalment segons la durada,
sempre que la persona jove contractada hagi signat un contracte laboral ordinari, quan arribi,
en còmput total, al termini d’un any.

8. ÒRGAN COMPETENT
D’ADJUDICACIÓ

PER

A

LA

INSTRUCCIÓ

I

RESOLUCIÓ.

CRITERIS

L’òrgan competent per a la instrucció de l’expedient és la Regidoria de Promoció Econòmica.
L’òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local.
La resolució de la concessió, a més de contenir els sol·licitants als qui es concedeix la
subvenció i la desestimació expressa de les restants sol·licituds, inclourà una relació ordenada
de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establertes
en les bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades per
depassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria.
En aquest cas, si és renunciés a la subvenció per algun dels beneficiaris, l’òrgan que
concedeix, pot acordar, sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de la
subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en l’ordre, sempre que amb la renúncia
per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de
les sol·licituds denegades.
L’òrgan que concedeix la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats, a fi que
accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una vegada
acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·licitants, l’òrgan administratiu dictarà l’acte
de concessió i procedirà a la seva notificació.
Pel que fa als criteris d’adjudicació de les subvencions, aquests s’establiran d’acord a la data
de presentació de sol·licituds a l’ajuntament.

9. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I TERMINIS DE PRESENTACIÓ I DE
RESOLUCIÓ
El termini de presentació, inici i finalització de les sol·licituds figuraran en la convocatòria de la
subvenció que es publicarà degudament en el Butlletí Oficial de la Província.
Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquestes bases s’han de formular en el model
que figura com Annex d’aquestes bases, s’han de dirigir a l’alcalde i s’han de presentar al
registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
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Públiques.
Les sol·licituds s’han de presentar acompanyades dels següents documents originals i/o còpies
compulsades:
-

Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, si s’escau, la representació de
qui signa la sol·licitud (còpia de l’escriptura de constitució o modificació, còpia de l’acta
fundacional i estatus, còpia del DNI, etc.).

-

Declaració responsable de que el sol·licitant no concorre en cap de les circumstàncies
que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques establertes
en l’article 13 de la Llei General de Subvencions.

-

Per a les contractacions, s’ha de presentar el contracte de treball.

-

Informe de la Vida Laboral actualitzada del treballador/a a contractar, o de la persona
que vulgui establir-se com a autònom.

-

Autorització per a fer les comprovacions oportunes amb la Seguretat Social i l’Agència
Tributària.

-

Pla de negoci

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el sol·licitant,
sempre que no hagi transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al
que correspongui, pot fer ús del seu dret a no presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o
dependència on van ser presentats o emesos.
La Regidoria de Promoció Econòmica valorarà les diferents sol·licituds i les propostes de
concessió o denegació per a la seva aprovació.
L’Ajuntament resoldrà les sol·licituds dins del termini màxim sis mesos a comptar a partir de la
data límit de presentació de sol·licituds.
La manca de resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris.
Un cop acordada la concessió de subvencions, aquestes seran notificades a les persones
interessades en el termini de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

10. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant
per tal que en 10 dies hàbils a partir del següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació
a les esmenes necessàries, amb la indicació que, si no ho fa així s’entendrà per desestimada la
seva sol·licitud.

11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Les persones físiques o jurídiques perceptores de les subvencions, resten obligades a:
•

Estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament de
Torrefarrera, així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

•

Acceptar de manera expressa l’atorgament de la subvenció.

•

Realitzar la finalitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

•

A les obligacions contingudes en la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de
Subvencions.

12. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Les empreses hauran d’aportar còpia del contracte i justificants de pagaments de les quotes a
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la Seguretat Social i TC1 i TC2 del treballador contractat.
En cas d’alta en règim d’autònom s’hauran d’aportar els justificants de pagament de les quotes
fins al compliment d’un any natural d’alta com autònom, i les factures originals i/o còpies
compulsades de les despeses que acreditin la nova activitat fins a l’ import subvencionat.
El termini per justificar és de 3 mesos a partir de la data de termini de presentació de
sol·licituds.

13. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
El crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció és el 231.48000 i la quantia total màxima
de les subvencions convocades és de vint-i-dos mil euros (22.000,00 €).

14. PAGAMENT
Per als contractes de formació i aprenentatge, i els contractes laborals a persones aturades,
l’ajuntament abonarà la quantitat subvencionada al finalitzar el període de contracte, després
de lliurar la justificació.
Per a les altes en el règim d’autònoms s’abonarà al finalitzar el període de justificació. Tot i
això, s’estableix una bestreta del 50%, prèvia petició i justificació del pla de negoci, i l’altre 50%
al finalitzar el període de justificació.

15. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantitat de la
subvenció i la finalitat de la mateixa, en el taulell d’anuncis corporatiu o seu electrònica.

16. SUPÒSITS DE REINTEGRAMENTS, INFRACCIONS I SANCIONS
Quan a conseqüència de l’anul·lació o revocació de la subvenció, l’ import definitiu d’aquesta
sigui inferior a l’ import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l’excés.
Seran d’aplicació els supòsits i procediment de reintegrament de la Llei 38/2003 General de
Subvencions.
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà allò que es disposa en el Títol IV de la Llei
38/2003 i Títol IV del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

17. FI A LA VIA ADMINISTRATIVA
L’acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. D’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les
administracions públiques, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’alcalde
d’aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida.

Torrefarrera, 15 de març de 2019
(Signat electrònicament al marge)

5

