Dimarts, 26 de maig de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
ANUNCI
Per acord de Junta de Govern de data 24 d'abril de 2015, s'aprovà la convocatòria i les bases reguladores dels ajuts de
foment de l'ocupació destinat a empreses de Torrelles de Llobregat que contractin persones desocupades i a nous
autònoms empadronats a Torrelles de Llobregat, any 2015.
Mitjançant aquest anunci es convoca per a l'exercici 2015 la presentació de sol·licitud dels ajuts econòmics a que s'ha
fet referència, d'acord amb les bases que es reprodueixen:
Bases reguladores específiques de l'ajut de foment de l'ocupació destinat a empreses de Torrelles de Llobregat que
contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Torrelles de Llobregat, any 2015
1. OBJECTE
Convocatòria de subvenció municipal per a Empreses, professionals o autònoms, del municipi que contractin
laboralment persones desocupades empadronades a Torrelles de Llobregat i subvenció per nous autònoms de Torrelles
de Llobregat.
2. PROCEDIMENT
La concessió s'efectua mitjançant concurrència competitiva, de conformitat amb l'establert en les bases 28 a 30 de les
d'execució del pressupost vigent per l'exercici 2015 i en el Capítol 2 del Títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre
Les sol·licituds es tramitaran per ordre de registre, dins els límits establerts en el pressupost municipal per aquesta
subvenció extraordinària pel 2015.
3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
L'aplicació pressupostària és la partida 433.470 Subvencions per foment de l'ocupació.
La dotació de la convocatòria 2015 és d'import 8.000 EUR de la configuració pressupostària de l'exercici 2015.
4. DESTINATARIS
- Empreses legalment constituïdes i registrades en el registre corresponent, amb o sense personal jurídica pròpia que
no hagin acomiadat personal els últims 6 mesos i amb seu a Torrelles de Llobregat.
- Professionals o autònoms amb seu a Torrelles de Llobregat.

- Empreses d'inserció i centres de treball amb l'objectiu social d'inserció sociolaboral de persones en situació o en risc
d'exclusió amb seu a Torrelles de Llobregat.
- Nous autònoms del municipi de Torrelles de Llobregat que no hagin estat mai d'alta com autònoms o faci més de 6
mesos que no estiguin donats d'alta.
5. CONDICIONS
Les empreses, entitats o nous autònoms beneficiaris hauran de justificar:
5.1. En cas d'empreses o entitats:
5.1.1. No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens u organismes públics.
5.1.2. Estar al corren de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.
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- Entitats sense ànim de lucre amb seu a Torrelles de Llobregat.
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5.1.3. No tenir deutes amb l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
5.1.4. L'Ajuntament podrà comprovar que l'empresa, entitat o autònom es troba en possessió dels permisos
corresponents a l'activitat.
5.1.5. El beneficiari de la subvenció no podrà, en cap cas, cedir el personal contractat del qual obtindrà l'ajut a terceres
empreses.
5.1.6. Presentar la documentació que se sol·licita.
5.1.7. Complir els terminis de presentació de les sol·licituds.
5.1.8. No rebre ajuts d'altres administracions, entitats o fundacions per la mateixa activitat o programa, que junt amb el
que es demana a l'ajuntament superi el total del cost d'aquest.
5.1.9. No rebre cap altre ajut de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat per la mateixa activitat o programa.
5.2. En cas de nous autònoms:
5.2.1. No ser dependent ni estar vinculat a administracions, ens u organismes públics.
5.2.2. No tenir deutes amb l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
5.2.3. Presentar la documentació que se sol·licita.
6. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Cal presentar la documentació que es determina en aquesta base 6.
6.1 Amb la sol·licitud:
6.1.1. Instància subscrita per l'interessat, en el qual hi haurà de constar el nom de la persona que sol·licita i el càrrec a
l'empresa (si s'escau), adreça, telèfon, DNI i una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la
subvenció, i ha de constar expressament la declaració d'acompliment de requisits de les entitats beneficiaries que
consten en el punt 4 d'aquestes bases (Annex 1).
6.1.2 Còpia de les dades registrals de la constitució de la empresa i de les escriptures de constitució, en cas d'entitats
amb personalitat jurídica pròpia. En el supòsit de Societats Civils sense personalitat jurídica pròpia, s'inclourà el
contracte privat.
6.2. Per a la justificació
6.2.1. De les destinades a persones desocupades empadronades en el municipi.
- Que les persones que es contracten estiguin registrades com a demandants d'ocupació en l'oficina de treball de la
Generalitat corresponent.

- Que les persones contractades estiguin subjectes com a mínim al sou mínim del conveni del sector de l'activitat de
l'empresa contractant.
6.2.2 Contractació realitzada:
- Còpia del contracte de treball on consti la durada, la jornada, el cost salarial, la categoria professional i el conveni
laboral aplicable.
- Còpia de l'alta de la persona contractada en el règim de la seguretat social.
- Còpia DNI/NIE de la persona contractada.
- Document que acrediti la condició de persona desocupada emesa pel Servei d'Ocupació Català.
- Certificat d'empadronat emès per l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
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- Que les persones que es contractin estiguin empadronades a Torrelles de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6
mesos.
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- Certificat de la vida laboral de l'empresa expedit per la seguretat social, que inclogui el mes de contractació i els 6
anteriors, total 7 mesos.
6.2.3. D'autònoms
- Alta d'autònoms
- Rebut de l'autònom pagat.
6.2.4. Còpia del CIF de la empresa o entitat beneficiària. En el cas d'autònoms el DNI
6.2.5. Declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Municipal (Annex 2)
6.2.6. Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària (Annex 3)
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El període de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de
Província fins el 31 de desembre de 2015 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.
El lloc de presentació de les sol·licituds és l'oficina del SAC (Servei d'atenció al Ciutadà), Plaça de l'Ajuntament, 1.
8. CRITERIS GENERALS PER A L'ATORGAMENT I QUANTIA DE LA SOL·LICITUD
8.1. L'ajut total al que pot optar una empresa per a la contractació d'un treballador empadronat a Torrelles de Llobregat
està dividit en els següents criteris:
Podran rebre l'ajut bàsic de 1.000 EUR les contractacions laborals de persones desocupades empadronades a Torrelles
de Llobregat, efectuades en els següents termes:
- Contractes d'una durada mínima de 6 mesos com a mínim a jornada complerta, que la data d'alta sigui dins l'any 2015.
- Realitzats a persones desocupades empadronades en el municipi.
- Que les persones que es contracten estiguin registrades com a demandants d'ocupació en l'oficina de treball de la
Generalitat corresponent.
- Que les persones que es contractin estiguin empadronades a Torrelles de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6
mesos.
- Que les persones contractades estiguin subjectes com a mínim al sou mínim del conveni del sector de l'activitat de
l'empresa contractant.
Podran rebre l'ajut bàsic de 500 EUR les contractacions laborals de persones desocupades empadronades a Torrelles
de Llobregat, efectuades en els següents termes:
- Contractes d'una durada mínima de 6 mesos a mitja jornada, que la data d'alta sigui dins l'any 2015.

- Que les persones que es contracten estiguin registrades com a demandants d'ocupació en l'oficina de treball de la
Generalitat corresponent.
- Que les persones que es contractin estiguin empadronades a Torrelles de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6
mesos.
- Que les persones contractades estiguin subjectes com a mínim al sou mínim del conveni del sector de l'activitat de
l'empresa contractant.
Podran rebre l'ajut bàsic de 500 EUR els nous autònoms empadronats a Torrelles de Llobregat, efectuats en els
següents termes:
- Alta nova en el règim d'autònoms.
- Estar empadronat en el municipi.
- No haver estat donat d'alta d'autònoms com a mínim 6 mesos anteriorment a la nova alta.
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- Realitzats a persones desocupades empadronades en el municipi.
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8.2.El període de còmput s'interromprà només en els següents casos en els que es substitueixi la persona contractada
causant del fet subvencionable:
- La persona contractada no ha passat el període de prova i s'ha substituït per una altra persona.
- S'ha produït una renúncia voluntària per part de la persona contractada i ha estat substituïda.
En aquests dos casos es podrà contractar una nova persona sense haver de reiniciar el període de còmput del
contracte.
9. CONTRACTACIONS EXCLOSES DE L'AJUT
- Contractes que es realitzin de durada menor a 6 mesos.
- Contractacions laborals de persones que ens 12 mesos anteriors a la data de la contractació prestessin serveis amb
caràcter indefinit en la mateixa empresa o en una altra empresa si existeixen socis comuns amb el 25% de participació
en ambdues empreses.
- Els efectuats amb el cònjuge, ascendents, descendents i demés parents per consanguinitat, afinitat o adopció, fins el
segon grau, a excepció feta de comerços i empreses de menys de 10 treballadors, que poden incloure totes aquelles
contractacions a familiars reconegudes per la llei.
- Els efectuats als membres dels òrgans d'administració de les empreses societàries, o els dels que tinguin una
participació en el capital de la empresa igual o superior al 25%.
10. PROPOSTA D'ATORGAMENT O DENEGACIÓ
El Regidor d'activitat econòmica i promoció.
La responsable municipal d'àmbit relacionat amb empresa.
El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà de tres mesos des de la data de presentació de les sol·licituds.
11. TERMINI DE NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització del
termini de sol·licitud. La manca de resolució produeix efectes desestimatoris.
La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de deu dies a partir de la recepció de la
notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.
12. JUSTIFICACIONS I ABONAMENTS
L'abonament i sol·licitud del pagament estarà condicionat a la justificació econòmica de l'ajut que haurà de presentar-se
en el mes següent a la finalització dels 6 mesos de contractació.
12.1. Justificacions
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En el cas de contractació de mínim de 6 mesos a jornada completa o mitja:
- Presentar el model de justificació de subvencions complimentat.
- Certificat de la vida laboral de la persona contractada que demostri la permanència de 6 mesos a l'empresa.
- Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció.
En el cas de nous autònoms:
- Rebut del pagament de la quota d'autònom.
- Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció.
12.2. Abonaments
L'abonament de l'ajut a la contractació es farà:
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- 1r pagament en forma de bestreta als 3 mesos de la contractació 50% de l'ajut.
- 2n pagament després de la presentació dels documents de justificació als 6 mesos de contractació el 50% restant.
L'abonament de l'ajut a nous autònoms es farà:
- A la presentació del rebut d'autònoms pagat fins un total de 500 EUR.
13. SEGUIMENT
L'Ajuntament podrà portar a terme el control de la correcta utilització de la subvenció tal i com es descriu en les bases
28 a 30 de les d'execució del pressupost vigent per l'exercici 2015 i en els articles 46 i següents de la llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvenciones Sense perjudici de l'exigència de les altres responsabilitats que s'escaiguin,
l'Ajuntament procedirà a l'anul·lació total o parcial de la subvenció en els següents supòsits:
a. Incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció.
b. Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció ha estat concedida.
c. Incompliment de les condicions que, en el seu cas, s'hagin imposat als beneficiaris.
d. Superació del percentatge fixat en les bases especifiques en relació amb el cost efectiu.
Aquesta convocatòria de subvencions és lliure, revocable i no dóna dret a futures convocatòries.
L'incompliment per part de l'entitat beneficiària de qualsevol de les condicions establertes en les bases, comportarà la
declaració de la pèrdua del dret a l'ajut, l'obligació de revertir les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de
demora des de el moment del pagament de la subvenció.
14. PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament o qualsevol mitjà que es consideri oportú.
Les dades de caràcter personal passaran a formar part dels fitxers de dades de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, i
en compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 17/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
la persona sol·licitant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'oficina d'atenció ciutadana
(SAC), plaça de l'Ajuntament, 1.
Aquestes bases i convocatòria es sotmetran a informació pública, per un termini de vint dies hàbils, als efectes de
presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el
tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la web municipal, a més d'inserir una referència d'aquesta publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
període d'informació pública.
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Torrelles de Llobregat, 8 de maig de 2015
L'alcalde, Ferran Puig Verdaguer

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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