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BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A 
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE CONTRACTIN PERSONES EN 
SITUACIÓ D’ATUR INCLOSES EN ELS PROJECTES DEL DEPARTAMENT 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
1. OBJECTE DE LES BASES 
L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de 
subvencions, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a 
aquelles persones físiques o jurídiques que, entre l'1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017 realitzin algun d’aquests dos supòsits: 
 

1) Empreses que contractin laboralment una o més persones usuàries de la 
Borsa de Treball del Departament de Promoció Econòmica de 
Montornès del Vallès i que, en el seu cas, participin en projectes del 
Departament de Promoció Econòmica de Montornès del Vallès d’acord 
amb els requeriments i condicions previstos en aquestes Bases. 
 

2) Emprenedors que posin en marxa el seu projecte empresarial durant 
aquest exercici de 2017, de conformitat amb els tècnics del Servei 
d’Empresa del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç. 

 
L’objectiu d’aquestes subvencions és fomentar l’ocupació mitjançant l’incentiu 
de la contractació laboral i de la posada en marxa de projectes empresarials, 
amb una especial atenció a aquells col·lectius que pateixen un major risc 
d’exclusió social. 
 
2. BENEFICIARIS 
Poden ser sol·licitants o beneficiaris d’aquestes subvencions les persones 
físiques o jurídiques que contractin laboralment una o més persones usuàries 
de la Borsa de Treball del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i 
Comerç de Montornès del Vallès. 
 
També poden ser sol·licitants o beneficiaris d’aquestes subvencions les 
persones físiques usuàries de la Borsa de Treball del Departament de 
Promoció Econòmica de Montornès del Vallès que, directament o a traves 
d’una persona jurídica creada a l’efecte, manifestin el seu compromís de posar 
en marxa un projecte de empresa d’acord amb el Servei d’Empresa del 
Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç i facin efectiu el 
compromís esmentat. 
 
3. REQUISITS DELS BENEFICIARIS 
Els requisits per obtenir la condició de beneficiari dins els límits establerts en el 
pressupost municipal són: 
 
A) Per a les empreses que contractin laboralment una o més persones: 



Àrea d’Acció Social 
Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç 
 
Exp. Gral.: X2017002172 
Exp. Tipus: APEC2017000011 

 

CIF P-0813500-F ·  Av. de la Llibertat, 2 ·  08170 Montornès del Vallès ·  Tel. 93 572 11 70 ·  Fax 93 568 27 62 
www.montornes.cat·  ajuntament@montornes.cat 

1) Desenvolupar una activitat econòmica mitjançant una persona física o 
jurídica degudament legalitzada i adherir-se com col·laborador del Servei 
Local d’Ocupació. 

2) Subscriure i formalitzar un contracte laboral, d’acord amb els requisits de les 
Bases, amb una persona que reuneixi els següents requisits: 
a) Estar empadronat en el municipi de Montornès del Vallès. 
b) Estar en situació d’atur. 
c) Estar inscrit en la Borsa de Treball i haver estat preseleccionat pel  

Departament de Promoció Econòmica, dins d’un procés selectiu realitzat 
de conformitat amb els perfils determinats per l’empresa o, en el seu 
cas, participar en un projecte del Departament de Promoció Econòmica. 

3) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries, la 
Seguretat Social i complir amb la normativa específica que regula el 
contracte que ofereixi. 

4) Estar dintre de l’exempció que estableix l’article 4.1 C) de l’Ordenança fiscal 
núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques, es a dir els següents subjectes 
passius de l’Impost sobre activitats econòmiques: 

- Les persones físiques. 
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i 
les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un 
import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 €. 
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, 
l’exempció només afectarà als que operin en Espanya mitjançant 
establiment permanent, sempre que tinguin un import net del volum de 
negoci inferior a 1.000.000 €. 

 
B) Per als emprenedors: 
a) Reunir el següents requisits personals: 

- Estar empadronat en el municipi de Montornès del Vallès. 
- Estar en situació d’atur en el moment d’inici de l’activitat. 
- Estar inscrit en la Borsa de Treball o, en el seu cas, en un 

projecte del Departament de Promoció Econòmica. 
b) Manifestar el compromís i posar en marxa un projecte de empresa d’acord 

amb un pla d’empresa elaborat i validat conjuntament amb el Departament 
de Promoció Econòmica, d’acord amb els requisits de les Bases. 

c) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries, la 
Seguretat Social i complir amb la normativa específica que regula l’activitat 
econòmica que es desenvolupi. 

 
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. 
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� 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 prorroga 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 establerta 
en aquesta convocatòria.  
 
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 edicions de la mateixa. 
 
4. DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar la següent documentació: 
 
- Manifestació del compromís de formalitzar contracte o contractes, amb la 

seva descripció (nombre de contractes, tipologia, ubicació de l’establiment) 
o del compromís de posar en marxa un projecte de empresa d’acord amb 
un pla d’empresa elaborat i validat conjuntament amb el Departament de 
Promoció Econòmica, en el cas dels emprenedors. 

- Fotocòpia del NIF/CIF del sol·licitant. 
- Escriptura de constitució de l’entitat, si és persona jurídica, i dels poders 

amb que actua qui formula la sol·licitud, en el cas dels emprenedors, 
dependrà de la forma jurídica triada per al projecte d’empresa. 

- Justificació dels compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 

- Número de compte on desitja rebre l’ingrés. 
 
Si fos necessari, l’equip tècnic que gestiona l’atorgament de les subvencions, 
pot demanar documentació complementària per garantir l'acompliment del marc 
legal. 
 
No serà necessària la presentació de la documentació justificativa de complir 
amb aquells requisits, dels enumerats anteriorment, dels que en sigui 
responsable l’Ajuntament. Així mateix tampoc serà necessària la presentació 
de documentació justificativa d’aquells requisits dels que no n’és responsable si 
el sol·licitant autoritza a l’Ajuntament, mitjançant l’acceptació de la clàusula 
expressa que constarà en el formulari de sol·licitud, per accedir als fitxers 
responsabilitat d’altres administracions públiques, que continguin l’esmentada 
informació. 
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Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’OAC de l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès, d’acord amb els formularis normalitzats que es facilitaran. 
 
5. ÒRGAN COMPETENT 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquestes bases i per a la concessió de 
subvencions és la Junta de Govern Local de conformitat amb el que determina 
el decret número D20160001001345, de 7 d’octubre. 
 
6.TERMINI DE PRESENTACIÓ 
Els sol·licitants que reuneixin les condicions establertes als articles anteriors  
hauran de demanar la subvenció abans de l’1 de desembre de 2017, per a 
contractes que iniciïn els seus efectes durant aquest any 2017, d’acord amb la 
disponibilitat de la partida pressupostària. 
 
Els criteris per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, serà l’ordre de 
presentació de les sol·licituds en el registre corresponent. En el cas de 
sol·licitud presentades per correu administratiu serà considerat el moment 
d’entrada en el Registre General. 
 
Un cop presentada la sol·licitud i la documentació als serveis competents, 
aquests les estudiaran i podran requerir a l’interessat qualsevol aclariment o 
informació. 
 
7. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 
La concessió de les subvencions es fa per acord de la Junta de Govern Local i 
es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de tres mesos 
comptadors des del moment de la presentació de les sol·licituds o de la seva 
entrada en el Registre General en el cas de les presentades per correu 
administratiu. 
 
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 a través del registre 
d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’atorgament de la subvenció 
quedarà acceptat. 
 
8 QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ  
L’import de la subvenció a atorgar a les empreses serà: 500 euros per a cada 
contractació per un període de 4 mesos, aquesta quantia s’incrementarà fins 
els 750,00 euros en el cas de contractació de persones majors de 45 anys o 
menors de 30 anys; 1.000,00 euros per a cada contractació per un període de 6 
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mesos, aquesta quantia s’incrementarà fines el 1.500,00 euros en el cas de 
contractació de persones majors de 45 anys o menors de 30 anys.  
 
En el cas de contractació indefinida 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 es pot fraccionar, es a dir, la seva totalitat correspon a un contracte indefinit. 
Per tant, la subvenció serà de 1.500,00 euros, que s’incrementarà fins els 
2.000,00 euros en el cas de contractació indefinida de majors de 45 anys o 
menors de 30 anys. 
 
En el cas d’emprenedors i autònoms, la subvenció ascendirà a 2.000,00 euros i 
el sol·licitant haurà d’acreditar un mínim de 8 mesos d’alta en l’activitat. 
 
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. 
 
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 inferiors 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. 
 
En el cas de subvencions sol·licitades a finals de l’exercici de 2017, el període 
subvencionable es perllongarà al llarg de l’exercici de 2018 fins completar el 
període de sis o quatre mesos. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altre de concedida per altres 
administracions públiques o entitats privades excepte en el cas de contractes ja 
subvencionats a traves d’altres projectes municipals com el projecte formació a 
mida o d’altres equivalents. 
 
En qualsevol cas, l’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions 
concedides amb la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no 
podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 
 
En aquesta convocatòria, l’import màxim subvencionable per beneficiari serà de 
10.000€ que és l’equivalent a 10 contractes a jornada completa durant 6 
mesos. Excepcionalment, per aquests 10 contractes subvencionables, aquesta 
quantia podrà ser superior en el sentit que es detalla en l’apartat 8 d’aquestes 
bases i sempre que s’afavoreixi: 
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a) la inserció de col·lectius que presenten una taxa més alta d’atur (majors de 
45 anys), 
b) l’estabilitat laboral. 
 
9. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
Per tal de justificar el compliment dels requisits establerts en les presents 
bases, referents al contracte i a les persones objecte del mateix, els beneficiaris 
hauran d’aportar la següent documentació: 
- Còpia del contracte laboral degudament signat per les parts i amb 

acreditació del seu enregistrament o còpia del document d’alta en l’IAE i en 
el règim d’autònoms de la Seguretat Social, en el cas d’emprenedors. 

- TC2 dels mesos que acreditin la contractació amb el segell o l’empremta 
que acrediti el pagament o rebuts de la cotització en el règim d’autònoms de 
la Seguretat Social, en el cas d’emprenedors. 

 
Si fos necessari, l’equip tècnic que gestiona les justificacions econòmiques pot 
demanar documentació complementària. 
 
Les justificacions del compliment dels requisits establerts haurà de realitzar-se 
abans del 31 de març de 2017, excepte en aquells supòsits en que el període 
subvencionable es perllongui durant l’exercici de 2018, en aquest cas la 
justificació haurà de realitzar-se en la posterior de les següents dates, 31 de 
març de 2018 o als dos mesos de finalitzada la situació objecte de subvenció.  
 
La manca de justificació del compliment dels requisits establerts en aquestes 
Bases comportarà l’anul·lació total o parcial de la subvenció. 
 
10. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
Per fer front a aquesta subvenció, s’ha dotat la partida 17.30.241.470 
“subvencions empreses foment ocupació” del pressupost de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès per a l’any 2017, d’una dotació de 10.000,00 euros. 
 
En el cas que aquesta dotació no sigui suficient per a fer front al nombre de 
sol·licituds que acompleixin els requisits exigits, la subvenció es concedirà per 
estricte ordre de presentació de la sol·licitud en el Registre General de 
l’Ajuntament i fins els seu esgotament, en aquest la Junta de Govern Local es 
podrà plantejar incrementar la partida sempre que les condicions 
pressupostàries de la Corporació ho permetin. 
 


