Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme
BASES REGULADORES
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS
QUE CONTRACTIN PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR INCLOSES EN ELS PROJECTES DEL
SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE PARETS DEL VALLÈS (SLOP)

1. OBJECTE DE LES BASES
L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins els límits
establerts en els pressupostos municipals, a aquelles activitats que contractin laboralment persones
participants dels projectes del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès (en endavant SLOP)
d'acord amb els requeriments i condicions previstes en aquestes bases.
Les subvencions que regulen aquestes bases es regeixen per:

•
•
•
•

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
L’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 11
de novembre de 2010 i aprovada definitivament amb la Publicació al BOPB el 28 de gener de
2011 i en les presents bases específiques.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques, les societats civils
privades, les associacions o entitats sense afany de lucre i les comunitats de béns, que en la seva
condició, desenvolupin una activitat i s’estableixi una relació contractual dins del període definit en la
present convocatòria amb:
-

persones en recerca de feina derivades pel SLOP, prèvia gestió de l'oferta
persones amb contracte laboral vigent en el marc dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de
Parets del Vallès

L’import màxim subvencionable per beneficiari serà de 10.000€. Excepcionalment, aquesta quantia
podrà ser superior en el sentit que es detalla en l’apartat 8 d’aquestes bases i sempre que
s’afavoreixi:
-

la inserció de col·lectius que presenten una taxa més alta d’atur (majors de 45 anys),
l’estabilitat laboral

Queden excloses de les subvencions:
•
•
•

Les empreses que ofereixen serveis d'intermediació d'ocupació (empreses de treball
temporal).
Les empreses que presten serveis a l’Ajuntament mitjançant contractes administratius i
requereixen cobrir llocs de treball per donar cobertura a aquests serveis municipals.
Els contractes que es formalitzin per donar cobertura a una necessitat d'ús personal, com per
exemple relacionats amb l'àmbit domèstic, assistencial o afí.

El mateix lloc de treball només es pot subvencionar una vegada en el seu màxim import
subvencionable. Aquesta quantitat pot ser atorgada a través d'un sol contracte laboral o bé mitjançant
la suma de diversos contractes.
Si cal fer un atorgament complementari per la prorrogació d'un contracte laboral, aquest generarà un
increment econòmic de la subvenció a percebre d'acord amb l'apartat 8 d'aquestes bases. En cap cas
la suma de l’atorgament inicial més els atorgaments complementaris superarà la subvenció màxima
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establerta en aquesta convocatòria. Si la prorrogació contractual es dóna amb la convocatòria
acabada, els atorgaments complementaris es faran dins la propera convocatòria, mitjançant la
sol·licitud habitual amb els mateixos criteris descrits anteriorment.
Si una empresa ja ha exhaurit la subvenció màxima permesa per la contractació d'una persona,
aquesta no pot tornar a demanar subvenció per la mateixa persona treballadora ni en el marc de la
present convocatòria ni en altres convocatòries futures.

3. REQUISITS DELS BENEFICIARIS
Els requisits per obtenir la condició de beneficiari, dins els límits establerts en els pressupostos
municipals, són:
Desenvolupar una activitat (punt 2 d'aquestes bases) i adherir-se com a empresa col·laboradora
de l’SLOP.
Formalitzar un contracte laboral amb data d’incorporació entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
l’any de la convocatòria vigent i d'acord amb els requisits de les bases, amb una persona que
reuneixi alguna d’aquestes dues condicions:
-

Ser usuari/a de l’SLOP i haver estat derivat/da a l’oferta de treball mitjançant el servei
d'intermediació de l’SLOP.
Tenir contracte laboral en el marc dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Parets del
Vallès.

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i complir amb la normativa
especifica que regula el contracte que ofereixi.

4. DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La Llei 39/2015 especifica l’obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb les administracions
públiques. Això determina que el tràmit de sol·licitud, cal fer-lo a través de la seu electrònica
http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ (catàleg de tràmits / empresa, treball i emprenedoria).
En el tràmit de sol·licitud s’hi haurà de presentar el contracte laboral signat per les parts implicades.
La sol·licitud de la subvenció dins de la convocatòria “concessió de subvencions per a aquelles
activitats que contractin laboralment persones participants en els projectes del Servei Local
d’Ocupació de Parets” autoritza a l’Ajuntament de Parets del Vallès a efectuar les consultes
necessàries per certificar que s’està al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
Si fos necessari, l'Ajuntament de Parets del Vallès, farà d'ofici les comprovacions pertinents per
garantir l'acompliment dels requeriments per part dels beneficiaris. Sol·licitar la subvenció, implica
l'autorització per fer-ne la comprovació.
De la veracitat de les dades que es fan constar a la sol·licitud, n’és responsable qui la signa.

5. ÒRGAN COMPETENT
L’òrgan col·legiat competent per l’ordenació, instrucció i proposta de resolució del procediment de
concessió, d’acord amb el que preveu l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Parets del Vallès, estarà format pel/per la Regidor/a de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació i el/la Director/a de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
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6. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els sol·licitants que compleixin amb de les condicions requerides podran acollir-se a aquesta mesura
a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 31 de
desembre del mateix any de la convocatòria, d'acord amb consignació pressupostària corresponent al
pressupost local en curs aprovat.
Els criteris per determinar l'ordre d'accés, quan sigui necessari, serà l'ordre de presentació de les
sol·licituds en el registre corresponent (Seu Electrònica de l’Ajuntament de Parets del Vallès).
Un cop formulada la sol·licitud, l’equip tècnic responsable podrà requerir a l’interessat qualsevol
aclariment o informació en relació a la mateixa.

7. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
La concessió de les subvencions es farà per acord de la Junta de Govern municipal. Es notificarà als
sol·licitants de la subvenció en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de la
sol·licitud per seu electrònica.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
Si en un termini d’1 mes a comptar a partir de la notificació de l’atorgament de la subvenció, el
beneficiari no presenta cap disconformitat, l’atorgament de la subvenció quedarà acceptat pel
sol·licitant.

8. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
L’import màxim de la subvenció a atorgar es calcularà segons la durada del contracte, el % de la
jornada i també es considerarà si la persona contractada és major de 45 anys, donat que hi ha
especials dificultats d’accés al món laboral en el col·lectiu de persones majors de 45 anys.
Taula de subvencions prenent com a referència la jornada completa:
Temps contractació
30-64 dies
65-94 dies
95-124 dies
125-154 dies
155-180 dies

Menors de 45 anys
200€
400€
600€
800€
1.000€

Majors de 45 anys
300€
600€
900€
1.200€
1.500€

Altres consideracions:
1. La quantia de la subvenció dels contractes de jornada parcial es calcularà ajustant l'import de la
subvenció al percentatge de la jornada del contracte respecte a una jornada completa (40 hores).
2. En cap cas l'import de la subvenció serà superior al 50% del sou brut de la persona treballadora ni
es subvencionaran les jornades inferior al 20%.
3. En el supòsit que finalitzi la relació contractual amb l'empresa abans de finalitzar el termini
establert en els apartats anteriors, s'ajustarà la subvenció al temps efectiu real treballat.
Pel que fa a la promoció de l’estabilitat laboral, la present convocatòria contempla que en contractes
indefinits d’inici o que es transformin en indefinits (jornada no inferior al 50%), en un màxim de 15 dies
posteriors al compliment de 6 mesos de contracte, s'atorgarà un import addicional de 500€. Aquesta
quantitat no és fraccionable.
Això fa que l’import màxim subvencionable per a les persones menors de 45 anys serà de 1.500€ i
per a persones majors de 45 anys serà de 2.000€.
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Temps contractació
Indefinida

Menors de 45 anys
1.500€

Majors de 45 anys
2.000€

L’import total d’aquesta subvenció, conjuntament amb el d’altres subvencions concedides amb la
mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no podrà excedir l'activitat subvencionada.

9. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Per la justificació del compliment dels requisits establerts en les presents bases, els beneficiaris
hauran de presentar la documentació requerida a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Parets http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ (catàleg de tràmits / empresa, treball i emprenedoria).
Aquest tràmit autoritza a l’Ajuntament de Parets del Vallès a efectuar les consultes necessàries per
certificar que s’està al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
La documentació a presentar és aquesta:
•
•
•
•
•

Contracte laboral degudament signat per les parts i acreditació del seu enregistrament
(comunicació del contracte).
Nòmines i els seus justificants de pagament (certificat bancari).
TC1 o RLC “recibo de liquidación de cotizaciones” dels mesos subvencionats.
TC2 o RNT “relación nominal de trabajadores” dels mesos subvencionats.
Número de compte on es desitja rebre l’ingrés de la subvenció.

De la veracitat de les dades que es fan constar a la justificació, n’és responsable qui la signa.
Si fos necessari, l’equip tècnic que gestiona les justificacions econòmiques pot demanar
documentació complementària.
L'Ajuntament de Parets del Vallès, pot fer d'ofici les comprovacions pertinents. La presentació de la
justificació econòmica autoritza poder fer aquestes comprovacions.
Les justificacions es podran presentar:
•
•
•

Contractes indefinits d’inici o que es transformin en indefinits durant els primers 6 mesos i mig: es
podrà fer la justificació econòmica a partir del sisè mes a comptar des de la incorporació del
treballador/a a l’empresa.
Contractes d’una durada igual o superior a sis mesos: es podrà fer el tràmit de justificació a partir
del sisè mes de la incorporació del treballador/a a l’empresa.
Contractes d’una durada inferior a sis mesos i en els casos en els que es dóna per extingida la
relació laboral abans del temps estipulat en el contracte: es podrà fer el tràmit de justificació en
acabar la relació contractual amb el treballador/a.

El termini màxim per presentar la justificació econòmica d’una subvenció atorgada i notificada, serà
fins el dia 31 de desembre de l’any següent al de la convocatòria en la que s’ha atorgat la subvenció.
L’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció a partir dels 30 dies següents a la data
d’aprovació de justificació dels requisits de les presents bases, i pel termini degudament justificat.
La manca de justificació del compliment dels requisits establerts en la convocatòria corresponent,
comportarà l'anul·lació total o parcial de la subvenció.
10. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
Per donar cobertura a aquesta mesura, les convocatòries disposaran d’una consignació econòmica,
d’acord amb l’establert a les partides del pressupost vigent de l’Ajuntament de Parets del Vallès. En el
cas que aquesta dotació no sigui suficient, degut al nombre de sol·licituds rebudes que acompleixin
amb els requisits exigits, la subvenció es concedirà per estricte ordre de presentació de la sol·licitud i
fins al seu esgotament.

