
 
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE 

DONES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE “VALLÈS ORIENTAL 4.0”.OIL 2018-2020” 
 

 

1.- Objecte  
 
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, atorgament, justificació i 
pagament de les subvencions que atorgui L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, relatives a la contractació laboral 
per un termini no inferior a tres mesos ni superior a 6, de dones participants a qualsevol de les accions formatives 
realitzades en el Marc del Projecte OIL “Vallès Oriental 4.0”, 2018-2020, promogut per l’àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Social de la Diputació de Barcelona, segons la convocatòria i bases específiques publicades al BOPB de 27 
de novembre de 2017 (codi convocatòria 201720175120009323). 
 
2.- Projecte  
 
El projecte “Vallès Oriental 4.0”, desenvolupat en el marc de les Bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats locals en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de 
la Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local, té com a objectiu la millora de l’ocupabilitat i la 
inserció laboral de les persones del Vallès Oriental amb especials dificultats per trobar un lloc de feina per afavorir la seva 
contractació en el sector de la indústria metal·lúrgica, amb els seus subsectors-incloent automoció-, i les indústries 
auxiliars i de transport i emmagatzematge vinculades. 
 
3.- Destinataris de les subvencions  
 
Pot ser beneficiari d’aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que faci una activitat 
econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, sempre i quan no estiguin afectades per cap de les 
prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i  compleixi amb els 
requisits següents:  
 

a) Tenir el domicili, domicili social o centre de treball en qualsevol dels municipis de la comarca del Vallès Oriental.  
 

b) Pertànyer al teixit productiu de la comarca dels sectors prioritzats en el projecte o a la seva cadena de valor: Metall, 
Automoció i Logística associada.  
 

c) Desenvolupar una activitat econòmica degudament legalitzada.  
 

d) Haver formalitzat un contracte de treball de durada indefinida o determinada no inferior a tres mesos, a temps complet, 
entre els dies 29 d’abril de 2019 i el 15 de febrer de 2020 (per subvencions de 3 mesos) i entre el 29 d’abril de 2019 i el 15 
de novembre de 2019 (per contractes de 6 mesos), ambdós inclosos, amb una o més dones participants a qualsevol de 
les accions formatives emmarcades en el projecte OIL “Vallès Oriental 4.0”, 2018/20, que disposin del certificat 
d’assistència al curs. 
 

e) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  
 
Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de sol·licitud, previ a 
la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. 
 

f) No haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients de regulació d’ocupació durant la vigència del contracte en 
la categoria per a la qual es realitza la contractació.  
 

g) Donar compliment al Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones 
amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional.  
 

h) Donar compliment amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
 

i) No ser dependents ni estar societària-ment  vinculades a administracions,  ens o organismes públics. 
 

j) Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria. 
 

k) Ser titular d’un compte bancari on rebre l’import de la subvenció. 
 

l) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.  
 
4.- Durada dels contractes i termini d’execució 
 

1. Els contractes de treball de les persones participants en el projecte han de tenir una durada mínima de tres mesos 
consecutius, sens perjudici que puguin tenir una durada superior o puguin ser indefinits. La jornada laboral ha de ser del 
100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb el conveni de l’entitat o, en el seu defecte, del sector.  
 

2. La contractació laboral de les persones participants en el projecte “Vallès Oriental 4.0” ha d’iniciar-se, com a màxim, el 15 
de novembre de 2019. 
 
5.- Despeses subvencionables i import màxim subvencionat 
  



1. Són despeses subvencionables el salari brut mensual, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries, i les quotes 
corresponents a la seguretat social a càrrec de l’empresa de les persones contractades per a les que se sol·licita la 
subvenció, en funció del conveni que li sigui d’aplicació. 
 
Totes les despeses que s’imputin hauran de ser despeses efectivament pagades, és a dir, aquelles respecte les quals els 
actes de reconeixement de l’obligació i de pagament material s’hagi efectuat abans del termini de justificació. 
 

2. L’import màxim subvencionat serà el salari mínim interprofessional corresponent a l’any 2019 multiplicat pels mesos de 
contracte, i no superior als 6 mesos. En cap cas, la subvenció atorgada per contracte superarà el termini màxim de 
subvenció de 6 mesos. En el cas d’ampliació de la durada del contracte o de la conversió en indefinit la suma del període 
subvencionat no pot excedir de 6 mesos. En cap cas l’import subvencionat pot superar el cost total de la contractació del 
treballador subvencionat 
 

3. En el cas que el participant contractat causi baixa voluntària de l’empresa beneficiària de la subvenció, l’import de la 
subvenció es minorarà proporcionalment d’acord amb el període de vigència contractual i en funció de la justificació de la 
subvenció.  
 
En el cas de baixa per incapacitat temporal per contingències comunes, l’import de la subvenció serà el 50% dels cost real 
sufragat per l’empresa fins a un màxim de l’equivalent al salari mínim interprofessional.  
 
6.- Documentació a presentar per sol·licitar la subvenció 
 

6.1. La documentació que s’ha de presentar per a  sol·licitar la subvenció és la següent: 
 

a) Instància genèrica d’acord amb el model disponible al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental, adjuntant els 
següents documents:   
 

i. Declaració responsable conforme el sol·licitant de la subvenció no es troba incurs en cap de les circumstàncies previstes 
en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, conforme al model disponible al web del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 

ii. Donar compliment al Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones 
amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional.  
 

iii. Declaració responsable conforme disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, 
de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com d’acord 
amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003). 
 

iv. Declaració responsable en relació amb l’existència o no d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades. En cap cas 
poden superar el cost total de la contractació.  
 

b) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi.  
 
Quan l’empresari no actua en nom propi o es tracta de societat o persona jurídica, a part del seu DNI ha d’aportar 
l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de 
constitució de la societat o entitat.  
 

c) Fotocòpia de la targeta del Número d’Identificació Fiscal de l’empresa. 
 
 

d) Una fotocòpia dels contractes de treball i de l'alta a la Seguretat Social de la persona o de les persones participants del 
projecte contractada/es.  
 

e) L’autorització de domiciliació bancària signada i segellada per l’entitat financera que acrediti la titularitat del compte 
bancari del destinatari de la subvenció, d’acord amb el model que disposa L’Ajuntament de Les Franqueses.   
 

f) Annex al contracte on figuri la font de finançament, signat per l’empresa i la treballadora subvencionada. Aquest ANNEX 
es podrà trobar al web http://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/foment-de-locupacio/ocupacio-a-la-
industria-local--oil/ , juntament amb la resta de documentació.  
 

6.2. La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta al Consell Comarcal del Vallès Oriental per verificar en qualsevol 
moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s’aporti la documentació complementària 
que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud i amb el compliment dels requisits per a ser 
beneficiari.  
 

6.3. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud 
de subvenció deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i prèvia audiència a la persona 
interessada, i, en conseqüència, comporta la no admissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que pugui ser 
causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió. 
 

http://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/foment-de-locupacio/ocupacio-a-la-industria-local--oil/
http://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/foment-de-locupacio/ocupacio-a-la-industria-local--oil/


 
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la sol·licitud o en la documentació presentada 
 
En el cas que la sol·licitud o la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la sol·licitant, per 
tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a efectuar les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 31 de maig de 2020. 
 
La sol·licitud de subvenció, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà de presentar mitjançant 
instància genèrica disponible al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental:  
http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html 
 
La documentació a adjuntar es troba a:  
http://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/foment-de-locupacio/ocupacio-a-la-industria-local--oil/ 
o 
https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/informacio-municipal/subvencions-i-ajudes-publiques/duplicat-de-subvencions-i-
ajudes-publiques  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen. 
 
9.- Consignació pressupostària 
 
La despesa derivada de l'atorgament de les subvencions regulades en aquestes Bases s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost vigent de l’Ajuntament de Les Franqueses. 
 
10.- Valoració i procediment de concessió 
 

1. L’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès Oriental comprova la sol·licitud, les dades i el 
compliment dels requisits previstos per a l’atorgament de la subvenció i proposa l’atorgament o la denegació de la 
subvenció, d’acord amb les bases i el procediment de concessió.  
 

2. El procediment d’aquestes subvencions és el règim de concessió reglada. Les sol·licituds s’intruiran i resoldran per ordre 
de la data de presentació fins exhaurir la partida pressupostària assignada.  
 
11.- Atorgament de les subvencions 
 
L’òrgan que examinarà i avaluarà les sol·licituds de subvenció estarà composat pel personal que es designi de l’Àrea de 
Desenvolupament Local del Consell Comarcal. 
 
La resolució d’atorgament o de denegació d’aquestes subvencions, en el termini màxim de 30 dies des de la data de 
presentació de la sol·licitud i sempre que estigui correcta la documentació i es compleixin els requisits, es farà a través de 
Decret de L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, i estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per 
a aquesta finalitat, atès que l’actuació es desenvolupa alhora en el marc del Projecte OIL “Vallès Oriental 4.0”, 2018/20, 
promogut per l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Social de la Diputació de Barcelona, segons la convocatòria i bases 
específiques publicades al BOPB de 27 de novembre de 2017 (codi convocatòria 201720175120009323). 
 
La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l'efecte desestimatori. 
 
La resolució d'atorgament indicarà com a mínim  el nom de la persona física o jurídica que resulti beneficiària de la 
subvenció, el seu número d'identificació fiscal, l'import de la subvenció, els  codis de contracte dels participants 
contractats i el termini de justificació. 
 
12.- Acceptació de la subvenció 
 
Si en el termini d’un mes a comptar de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció la persona física o 
jurídica beneficiària de la subvenció no notifica al Consell Comarcal del Vallès Oriental el contrari, la subvenció s’entendrà 
acceptada a tots els efectes. 
 
13.- Compatibilitat de la subvenció 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per d'altres administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’actuació 
subvencionada a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció publica o privada concurrent 
que no s'hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
14.- Justificació  
 

http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html
http://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/foment-de-locupacio/ocupacio-a-la-industria-local--oil/
https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/informacio-municipal/subvencions-i-ajudes-publiques/duplicat-de-subvencions-i-ajudes-publiques
https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/informacio-municipal/subvencions-i-ajudes-publiques/duplicat-de-subvencions-i-ajudes-publiques


1. El termini per a la justificació de la subvenció serà abans del 31 de maig de 2020, comptats a partir del tercer mes de 
vigència del contracte. Els documents a incloure en la justificació de la subvenció són els següents:  
 

a) Nòmines signades per les persones contractades que són objecte de la subvenció corresponents als sis mesos màxims 
de contracte subvencionat 

b) Comprovant de pagament de les nòmines corresponents als sis mesos màxims de contracte subvencionat.  
c) Alta i si s’escau baixa, a la seguretat social dels treballadors contractats. 
d) RLC (Recibo de Liquidació de Cotizaciones i RNT (Relación Nominal de Trabajadores) amb el comprovant de pagament 

corresponent als sis mesos màxims de contracte subvencionat. Ambdós documents del mes de maig, es podran presentar 
com a màxim el dia 6 de juliol del 2020. 
 
La justificació de la subvenció ha de fer referència als mesos del contracte de treball del/s participant/s del projecte pels 
quals es sol·licita la subvenció. Nogensmenys, pel cas que el participant contractat causi baixa voluntària de l’empresa, la 
justificació de la subvenció s’haurà d’efectuar en relació amb el període d’alta reduint-se proporcionalment la subvenció 
d’acord amb el període que correspongui. 
 

2. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es notificarà a l'interessat/ada 
la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació de la subvenció per la totalitat 
de l’import inicialment concedit sense que el beneficiari pugui efectuar cap tipus de reclamació per la pèrdua de la 
subvenció.    
 
15.- Període elegible de les despeses 
 
A partir de la data d’inici dels contractes laborals amb els participants fins als sis mesos següents en relació amb la 
nòmina i fins al setè mes pel que fa als TC.  
 
16.- Publicitat  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes Bases i convocatòria seran objecte de publicitat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  
 
17.- Revisió, revocació, modificació i renúncia 
 

1. L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent per a la  
mateixa actuació d’altres subvencions o  ajuts que sumats a aquesta subvenció superin el cost total de l’activitat 
subvencionada comportarà la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o bé en 
relació amb l’import de la subvenció. 
 
La reducció serà proporcional al valor d’aquesta subvenció en relació amb el conjunt de totes les altres subvencions o 
ajuts que hagués obtingut. 
 
Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s’ha de concedir un termini d’aud iència de 10 dies al beneficiari 
abans de resoldre. 
 

2. La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que quedarà lliure 
del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà 
el dret d’exigir-la. 
 
18.- Pagament de la subvenció 
 
La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte de la persona 
beneficiària, en el cas que la presentació de la documentació justificativa de la despesa realitzada sigui correcta, en el 
termini màxim de 30 dies des de la data d’aprovació de la justificació per Decret de L’Ajuntament de Les Franques, 
sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària pel pagament atès que l’actuació es desenvolupa alhora en el marc del 
Projecte OIL “Vallès Oriental 4.0”, 2018/20, promogut per l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Social de la Diputació de 
Barcelona, segons la convocatòria i bases específiques publicades al BOPB de 27 de novembre de 2017 (codi 
convocatòria 201720175120009323). 
 
 
19.- Obligacions dels beneficiaris 
 

1. Els beneficiaris de les subvencions han de complir amb les obligacions següents:  
 

a) Complir amb l’objecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament de la subvenció. 
 

b) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i legalitat. 
 

c) Justificar la subvenció en els termes previstos en aquestes Bases. 
 

d) Complir amb les obligacions especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

e) Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. 
 

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi el Consell Comarcal del Vallès Oriental, i a 



aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la subvenció 
concedida. 
 

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits 
per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres 
específics que siguin exigits per aquestes bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats 
de comprovació i control. 
 

h) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d’una banda, la correcta 
realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els 
documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats. 
 

i) Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als 6 
anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 

j) Complir amb les mesures de difusió i publicitat que li exigeixi el Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació amb 
l’actuació subvencionada. 
 

k) Comunicar  al Consell Comarcal del Vallès Oriental la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció publica concurrent o 
ajuts per la mateixa finalitat, que no s'hagin declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se’n 
pugui avaluar la seva compatibilitat.  
 
Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada 
als fons percebuts. 
 

l) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 

2. L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la 
revocació, pèrdua del dret a la subvenció, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 
20.- Reintegrament de la subvenció 
 
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
21.- Subcontractació  
 
Resta prohibida la subcontractació.  
 
22.- Infraccions i sancions 
 
En cas d’incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases serà aplicable el règim d’infraccions i sancions 
que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el 
que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la 
subvenció. 
 
23.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases i convocatòria, són d'aplicació 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 seu Reglament de 
desenvolupament, les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i legislació 
concordant i la Llei 26/2010 de 3 d'agost de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
24.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Els beneficiaris han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les 
mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre (BOE núm. 17, de 19.1.2008). 

 

 

 

 

 

 

 


