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Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions a les 
activitats econòmiques que contractin a persones en situació d’atur incloses en 
la borsa de treball de l’Ajuntament.  

 

 

1. Objecte de les bases 

L’objectiu d’aquestes subvencions és fomentar l’ocupació, l’activitat econòmica i 
l’economia social i cooperativa,  mitjançant l’ incentiu de la contractació laboral, la 
posada en marxa de projectes empresarials i projectes d’economia social i 
cooperativa, que s’han dut a terme des del 1 de juliol del 2020 fins al 30 d’octubre 
del 2021 , amb una especial atenció a aquells col·lectius que pateixen un major risc 
d’exclusió social. 

Aquestes bases defineixen els processos de sol·licitud, concessió, justificació i 
pagament dels ajuts d’aquest àmbit de l’Ajuntament mitjançant concurrència 
competitiva de conformitat amb l’Ordenança reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal del 4 de desembre de 
2008.  

2. Actuacions subvencionables 

Es subvencionaran els programes i activitats que s’han dut a terme entre l’1 de juliol de 
2020 i el 30 d‘octubre de 2021, en els àmbits següents:  

2.1. En l’àmbit del foment de l’ocupació i l’activitat econòmica: subvencions per la 
contractació de persones en situació d’atur que fomentin ocupació de qualitat i 
la reducció de les desigualtats:   

a) la contractació de persones en situació d’atur i usuàries de la Borsa de 
Treball del departament de Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç 
(OPEC) de Montornès del Vallès d’acord amb els requeriments i condicions 
previstos en aquestes bases i en la convocatòria respectiva. 

2.2. En l’àmbit del foment de l’ocupació i l’activitat econòmica: subvencions de 
suport a l’ inici de la nova activitat econòmica al municipi.  

b) Emprenedors/es que posin en marxa el seu projecte empresarial dins del 
termini establert a cada convocatòria.  

2.3. En l’àmbit de l’Economia Social i Solidària 

c) Projectes que impulsin la creació d’empreses socials i l’ocupació al 
municipi, intervenint especialment sobre col·lectius vulnerables, dinamitzant 
l’activitat econòmica de forma que tingui un impacte positiu sobre la cohesió 
social i l’emprenedoria de proximitat arrelada al territori.  
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3. Beneficiaris 

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen 
aquetes bases:  

a) Les persones físiques o jurídiques que contractin laboralment una o més persones 
usuàries de la Borsa de Treball del departament d’OPEC de Montornès del Vallès. 

b) 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, posin en marxa un projecte d’empresa d’acord 
amb el servei corresponent del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i 
Comerç. 

4. Requisits dels beneficiaris 

Els requisits per obtenir la condició de beneficiari dins els límits establerts en el 
pressupost municipal són: 

4.1. En l’àmbit del foment de l’ocupació i l’activitat econòmica: subvencions per la 
contractació de persones en situació d’atur que fomentin ocupació de qualitat .  

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

b) Subscriure i formalitzar un contracte laboral, d’acord amb els requisits de les 
Bases, amb una persona que reuneixi els següents requisits: 

 La persona o persones contractades han d’estar empadronades en el 
municipi de Montornès del Vallès. 

 La persona o persones contractades han d’estar en situació d’atur. 

 La persona o persones contractades han d’estar inscrites en la Borsa de 
Treball i haver estat preseleccionat pel departament d’OPEC, 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 d’OPEC. 

c) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries, la Seguretat 
Social, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i complir amb la normativa específica 
que regula el contracte que ofereixi. 

d) Disposar i aplicar un Pla d’Igualtat entre dones i homes per al cas d’empreses 
amb 50 persones treballadores o més o quan així ho prevegi el conveni col·lectiu 
d’aplicació, en els termes previstos en el Reial Decret-llei 6/2019, d’ 1 de març, de 
mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes en el treball i l’ocupació, que modifica alguns articles de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

e) 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. 
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 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 €. 

f) Les empreses o entitats beneficiàries dels ajuts atorgats pels ens destinataris no 
han d’haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i han de 
complir els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral. A més, 
una vegada esdevinguin beneficiàries i procedeixin a la formalització de contractes 
laborals, no poden realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació 
d’ocupació, durant la vigència del contracte.  

g) Formalitzar els contractes laborals objecte d’aquesta subvenció per un termini 
mínim de 6 mesos. 

h) Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a minimis (articles 107 i 
108 del Reglament (UE)1407/2013 de 18 de desembre de 2013), segons la qual 
l’entitat beneficiària no podrà rebre més de 200.000 euros en concepte de minimis 
durant un període de tres anys. En aquest sentit, l’entitat beneficiària té l’obligació 
d’informar de les circumstàncies concurrents, tot i que aquesta obligació de les 
empreses no eximeix, en el seu cas, a l’Administració de les seves 
responsabilitats. 

i) No ser administració pública, ni organisme públic ni societat mercantil pública ni, 
en el cas que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital 
social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de 
titularitat pública o nomenats per un ens públic 

j) Tenir l’activitat econòmica legalment autoritzada per l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

4.2. En l’àmbit del foment de l’ocupació i l’activitat econòmica: subvencions de 
suport a l’ inici de la nova activitat econòmica al municipi.  

 Ser persones desocupades* que s’incorporin al món laboral com a autònoms 
individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova 
creació, o cooperativa, i que hagin causat alta inicial en el Regim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA), règim especial que correspongui o Mutualitat 
del col·legi professional corresponent a partir del 1 de juliol de 2020.  

S’entén per persones desocupades demandants d’ocupació aquelles que es 
troben en situació d’atur i que preferentment constin inscrites a les oficines de 
Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació no ocupades, o 
aquelles que puguin justificar aquesta circumstància amb un informe de vida 
laboral, amb caràcter previ de donar-se d’alta al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA), Regim especial que correspongui o Mutualitat 
del col·legi professional corresponent.  

 Estar empadronat/da en el municipi de Montornès del Vallès amb una antiguitat 
mínima de 6 mesos.  
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 Estar inscrit/a en la Borsa de Treball o, en el seu cas, en un projecte del 
Departament d’OPEC. 

 Disposar d’alta d’activitat (model 036/037) a efectes fiscals a Montornès del 
Vallès tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud.  

 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. 

 Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Montornes del Vallès, una activitat 
lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les 
persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme 
accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la 
sensibilitat de les persones i/o les empreses 

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. 

 Les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb 
caràcter autònom o per compte propi en el sis mesos anteriors a l’alta al RETA.  

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 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. 

4.3. En l’àmbit de l’economia social i cooperativa 

Ser persones físiques o jurídiques que presentin els projectes relacionats amb l’objecte 
de la subvenció que compleixin els requisits següents:  

 Estar legalment constituïdes. Les persones físiques hauran de presentar l’alta 
censal de la seva activitat econòmica o empresarial. Les persones jurídiques, el 
document de constitució corresponent.  

 Tenir seu social o delegació al terme municipal de Montornès del Vallès 

 Sense caràcter limitador, les persones jurídiques beneficiàries podran ser 
cooperatives, fundacions, associacions i societats laborals.  

5. Règim jurídic 
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 Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança 
general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, 
aprovada pel Ple Municipal el 4 de desembre de 2008 i publicada a la seu 
electrònica 

 La Llei 38/2003 General de Subvencions i el Reglament de desenvolupament 
aprovat pel Reial Decret 887/2006. 

 El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003. 

 La Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 

 El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la matèria. 

 Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència i accés a la informació 
pública i bon govern de Catalunya.  

 En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions 
legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la 
concessió de subvencions públiques 

 la resta de normativa vigent aplicable 

6. Procediment de concessió  

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la 
normativa general de subvencions i les presents Bases no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. 

L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès 
general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els 
supòsits previstos en la Normativa Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

7. Sol·licituds 

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics, segons el model normalitzat 
que està a disposició de les persones interessades al web de l’Ajuntament, 
acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases i la que pugui 
preveure la convocatòria. 

El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona 
beneficiària on, si s'escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció. 

La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització a l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès per obtenir, per interoperabilitat, les dades disponibles al Catàleg de dades i 
documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, 
s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents, en qualsevol cas, no 
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serà necessària la presentació de la documentació justificativa de complir amb aquells 
requisits de la qual en sigui responsable l’Ajuntament. 

Amb les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la següent documentació: 

En l’àmbit de foment de l’ocupació:  

 Manifestació del compromís de formalitzar contracte o contractes, amb la seva 
descripció (nombre de contractes, tipologia, ubicació de l’establiment). 

 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 

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

En l’àmbit de creació i foment de l’activitat econòmica 

 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 

 Model 036/037, dependrà de la forma jurídica triada per al projecte d’empresa. 

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

En l’àmbit de l’economia social i cooperativa 

 Fotocòpia del NIF/CIF del sol·licitant 

 Projecte de creació de cooperativa.  

 Les persones físiques hauran de presentar l’alta censal de la seva activitat 
econòmica o empresarial. Les persones jurídiques el document de constitució 
corresponent 

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

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, es requerirà la 
persona sol·licitant per a què, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o 
adjunti els documents preceptius per mitjans telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, 
es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el 
que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta resolució de 
desistiment es notificarà a l’interessat/da mitjançant notificació electrònica 

Si fos necessari, la comissió avaluadora pot demanar documentació complementària 
per garantir l'acompliment del marc legal. 

El termini de presentació de les sol·licituds iniciarà des de la data de publicació 
d’aquestes bases i convocatòria al BOP i finalitzarà als 20 dies naturals comptadors 
des de l’endemà de la publicació.  
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Els criteris per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, serà l’ordre de 
presentació de les sol·licituds en el registre corresponent.  

8. Criteris i quantia de la subvenció 
 

8.1. En l’àmbit del foment de l’ocupació i l’activitat econòmica: subvencions per la 
contractació de persones en situació d’atur que fomentin ocupació de qualitat .  

 1.500,00 euros per a cada contractació per un període de 6 mesos, aquesta 
quantia s’incrementarà fins els 2.000,00 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 en un 
màxim de 15 dies posteriors al compliment de 6 mesos de contracte s'atorgarà 
un import addicional de 500,00 euros. Aquesta quantitat no es pot fraccionar, 
es a dir, la seva totalitat correspon a un contracte indefinit. Per tant, la 
subvenció serà de 2.000,00 euros, que s’incrementarà fins els 2.500,00 euros 
en el cas de contractació indefinida de majors de 45 anys o menors de 30 
anys. 

 El màxim número de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa 
en el marc d’aquesta línia serà de 5.  

8.2. En l’àmbit del foment de l’ocupació i l’activitat econòmica: subvencions de 
suport a l’ inici de la nova activitat econòmica al municipi.  

L’ import serà de 3.000,00 euros i el/la sol·licitant haurà d’acreditar un mínim de 
8 mesos d’alta en l’activitat. 

8.3. En l’àmbit de l’economia social i cooperativa 

L’ import serà de 3.000,00 euros i el/la sol·licitant haurà d’acreditar un mínim de 
8 mesos d’alta en l’activitat 

a) En cas que l’ import total de les subvencions demanades superés l’ import de la 
dotació establerta a la convocatòria, aquest import haurà de distribuir-se entre els 
diferents peticionaris de la següent manera: 

 70% (28.000,00 €) de la dotació per a la subvenció del foment de l’ocupació, 
per empreses que contractin laboralment una o més persones, la quantitat 
resultant es distribuirà entre totes les empreses que hagin presentat sol·licitud i 
compleixin els requisits, primer es subvencionarà un contracte de cada 
empresa, si queda dotació es subvencionarà un segon contracte de les 
empreses que presentin més d’un, i així successivament fins finalitzar la 
dotació, en cas de quedar algun sobrant de dotació, es distribuirà 
proporcionalment entre el següent nivell de contractes que no han arribat a 
tenir subvenció. 

 15% (6.000,00 €) de la dotació per la subvenció de foment de l’activitat 
econòmica, la quantitat resultant es distribuirà entre totes les empreses que 
hagin presentat sol·licitud i que compleixin els requisits, en cas que el total de 
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subvencions demanades superin el total de la dotació prevista, la quantitat total 
es distribuirà proporcionalment entre tots els peticionaris. 

 15% (6.000,00 €) de la dotació per la subvenció de foment de l’economia social 
i cooperativa, la quantitat resultant es distribuirà entre totes les sol·licituds  
presentades i compleixin els requisits, en cas que el total de subvencions 
demanades superin el total de la dotació prevista, la quantitat total es distribuirà 
proporcionalment entre tots els peticionaris 

En el cas de subvencions sol·licitades a finals del període establert a la convocatòria, 
el període subvencionable es perllongarà al llarg de l’exercici següent fins completar el 
període de sis o vuit mesos. 

9. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment 
de concessió de la subvenció i el termini en el qual serà notificada la 
resolució  

L’òrgan competent per a l’ordenació i la resolució del procediment és la Junta de 
Govern Local de conformitat amb el que determina el decret número 20210001002800, 
de 14 d'octubre i l’article 7.1 i concordants de l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions. 

10.  Justificació  

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. 

 IDC dels treballadors per la contractació dels quals es demana subvenció. 

 Certificat de retribucions abonades als treballadors durant la seva prestació. 

 Declaració responsable, si escau, dels requisits establerts a la base 4 en 
relació a: 

o Disposar i aplicar un Pla d’Igualtat entre dones i homes per al cas 
d’empreses amb 50 persones treballadores o més o quan així ho 
prevegi el conveni col•lectiu d’aplicació.  

o Trobar-se dintre de l’exempció que estableix l’article 4.1 C) de 
l’Ordenança fiscal núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques. 

o No haver estat sancionat per infracció greu en matèria laboral i complir 
els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.  

o Compromís de no realitzar acomiadaments ni incoar expedients de 
regulació d’ocupació, durant la vigència del contracte. 

o Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a minimis. 
o No ser administració pública, ni organisme públic ni societat mercantil 

pública ni, en el cas que sigui una societat mercantil privada, que la 
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majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del 
màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un 
ens públic 

o Realitzar una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra 
la dignitat i la igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra 
els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, 
nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les 
persones i/o les empreses 

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 en el 
moment de la presentació de la sol·licitud, excepte en aquells supòsits en que el 
període subvencionable es perllongui més enllà d’aquesta data, en aquest cas la 
justificació haurà de realitzar-se abans dels 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. 

11. Pagaments  

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte 
bancari de l’entitat indicat. 

El pagament de la subvenció es realitzarà un cop justificada la mateixa.  

No serà possible realitzar el pagament de la subvenció en tant que el beneficiari no 
estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social o estigui pendent de reintegrament d’una altre subvenció, o part 
d’aquesta, a l’Ajuntament. 

12.  Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat 

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals 
atorgades per a altres projectes. 

Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals. 

L’atorgament de la subvenció no podrà ser d’una quantia que, en concurrència amb 
d’altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts superi el cost de la contractació a 
efectuar per la beneficiària. 

Aquestes subvencions resten sotmeses al règim de minimis, de forma que la quantia 
total dels ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantitat de 200.000 euros en 
un període de tres exercicis fiscals (d’acord amb l’ establert al Reglament (UE) 
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1407/2013 de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 
referent a les Ajudes de Minimis). Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de minimis 
percebuts pel beneficiari, sigui quina sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels 
mateixos. 

13. Obligatorietat que en la sol·licitud s’hi contingui un pronunciament exprés 
del sol·licitant respecte l’autorització o negativa 

L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. 
A tal efecte, si els beneficiaris, notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, no 
estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un termini de deu 
dies hàbils per manifestar de forma expressa a l’ens concedent la seva renúncia. Tot l’ 
esmentat, sens perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la 
resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa 
vigent. 

14. Obligacions dels beneficiaris 

Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades 
a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les que 
tot seguit s’indiquen: 

a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan 
concedent, i qualsevol altra de comprovació i control financer i aportar tota la 
informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.  

b) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control, per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de 
la finalització del termini de presentació de les justificacions. 

c) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas d’incórrer en algun dels 
supòsits que donin lloc a la devolució. 

d) Comunicar a l’Ajuntament, l’obtenció de qualsevol altra subvenció concurrent  
que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 

15. 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 entrada en el Registre General de les sol·licituds. 

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. 

16. Partida pressupostària 
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Per fer front a aquesta subvenció, es dotarà la partida 21.30.241.470 “subvencions 
empreses foment ocupació” del pressupost de l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
per a l’any 2021, amb un total de 40.000,00 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 seguint els criteris 
establerts a la base 8a.  

En aquest cas, l’òrgan competent podrà acordar incrementar la partida sempre que les 
condicions pressupostàries de la Corporació ho permetin. 

17. Principis ètics i regles de conducta 

De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis 
ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones 
beneficiàries de subvencions. Aquests principis són:  

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.  
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions 

econòmiques procedents de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o 

personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents a 
infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi 
ètic i de conducta.  

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o 
sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, 
per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament 
la seva actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per 
qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure 
d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant 
qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en 
l’informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o 
lloc de treball.  

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat 
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.  

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.  
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’ interès públic, 

sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.  
i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que 

presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les 
seves activitats.  

j) La bona fe.  
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o 

personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  
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l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de 
manera deshonesta.  

m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa en 
l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada 
posteriorment.  

n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas 
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi ètic i de 
conducta.  

L’ incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts anteriorment per 
part de les persones beneficiàries de subvencions tindrà el següents efectes:   

Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta constitueix, 
simultàniament, una infracció administrativa de les recollides als articles 52 i següent 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es prendrà en 
consideració aquest comportament al moment de determinar la graduació de la sanció 
corresponent. Així mateix es procedirà a deixar constància a l’expedient i es publicarà 
mitjançant el Portal de la Transparència.  Si el comportament contrari als principis ètics 
i regles de conducta no resultés constitutiu d’una infracció administrativa de les 
recollides als articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, es deixarà constància a l’expedient administratiu i es publicarà 
mitjançant el Portal de la Transparència. 

18. Control de l’Ajuntament  

L’Ajuntament pot dur a terme les activitats de inspecció i control necessàries per 
garantir el compliment d’allò que estableixen aquestes bases. Les persones 
beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se’ls demani 
respecte de l’ajut concedit. 

Quan, en les funcions de inspecció o control, es dedueixen indicis de l’obtenció, 
gaudiment o destinació incorrecte de l’ajut percebut, l’Ajuntament pot acordar la 
retenció de factures, documents equivalents o substitutius relatius a les operacions en 
què els indicis indicats es manifestin. 

19. Efectes de l’ incompliment 

La falsedat de les dades, l’ incompliment de les condicions imposades als beneficiaris 
d’acord amb aquestes bases, o la no destinació dels fons rebuts en concepte d’ajut a 
la seva finalitat, al marge de les accions legals que es puguin emprendre, dóna lloc a 
la revocació de l’ajut i al seu reintegrament, incrementat amb els interessos legals 
corresponents. 

Caldrà notificar al sol·licitant i/o beneficiari de l’ajut la resolució oportuna 
d’incompliment, advertint-lo expressament de què, un cop transcorregut el termini d’un 
mes des de la recepció de la notificació sense que hagin procedit al reintegrament de 
les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via del constrenyiment. 
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Els membres de la junta directiva de l’entitat respondran solidàriament dels 
incompliments de la pròpia entitat.  

20. Règim de sancionador.  

Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règim 
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès també recull en el Capítol VI, el 
règim sancionador, les infraccions i les sancions corresponents basats en l’ esmentada 
llei.  

21. Règim fiscal dels ajuts 

La recepció dels ajuts i/o subvencions suposen un guany patrimonial per a les 
persones físiques i ingressos per a persones jurídiques, societats, comunitats de 
propietaris, susceptibles de tributació per part dels beneficiari/s dels mateixos. 

22. Publicació i comunicació 

Es publicarà aquest acord íntegre a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) i es posaran anuncis oficials públics a diferents mitjans de comunicació locals 
per al coneixement general dels ciutadans i possibles interessats en la present.  

Es comunicarà aquesta resolució als serveis econòmics de l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès, per al seu coneixement i efectes. 


