BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER
FOMENTAR I REACTIVAR LA CONTRACTACIÓ A LES EMPRESES

1.- Objecte de la subvenció
L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions i el procediment que han de regir
la concessió dels ajuts per “fomentar i reactivar la contractació a les empreses” de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
2.- Dotació pressupostària
La dotació pressupostària per aquestes bases és d’un import total de 50.000€:
20.000€ consignats a l’aplicació pressupostària número 09 2411 48018 del
pressupost vigent d’aquesta corporació.
30.000€ atorgats en el marc dels Plans Locals d’ocupació 2022 de la Diputació
de Barcelona (imputació de despeses fins a 31 de desembre de 2022).
3.- Contractes subvencionables
Són subvencionables els contractes indefinits i temporals ( d’acord amb la normativa
laboral vigent) amb una durada mínima de 6 mesos, realitzats entre l’1 de gener de
2022 i el 31 de desembre de 2022.
La jornada de treball mínima de la contractació serà del 50% de la jornada, 20 hores
setmanals.

4.- Import de la subvenció
L’import màxim mensual de la subvenció serà de 1.000 € per a contractacions de 40
hores setmanals durant 6 mesos.
Per a jornades inferiors a les 40h, l’import de subvenció mensual serà la part
proporcional.
L’import de l’ajut no podrà superar en cap cas l’import del cost de la contractació, entès
com a salari brut més seguretat social.

5.- Imports no subvencionables.
No seran subvencionables els costos generats pel personal durant períodes de baixa
laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no
efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i
percepcions per matrimoni.
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6.- Import de la subvenció en cas de finalització anticipada del contracte abans
de transcorreguts els primers 6 mesos consecutius de vigència del contracte.
En cas de finalització del contracte durant el període de prova estipulat en el contracte,
la subvenció serà proporcional als dies treballats i serà necessari presentar la carta de
finalització de contracte signada pel treballador i l’empresa.
En qualsevol altre supòsit, aquesta contractació no serà objecte d’aquesta subvenció.
7.- Contractacions excloses d’aquestes bases de subvenció
Queden excloses de subvenció i fora d’aquestes bases les següents contractacions:
a) Les contractacions que es realitzen per jornades inferiors al 50% (20 hores
setmanals).
b) Les realitzades amb persones que en els sis (6) mesos anteriors a la data de
contractació estiguessin prestant serveis en la mateixa empresa o en una altra si
existeixen socis comuns amb el 25% de participació d’ambdues empreses.
c) Les contractacions de persones per les quals ja hagin rebut els sol·licitants una
subvenció per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb anterioritat a
aquesta convocatòria.
d) Les realitzades amb el cònjuge, ascendents, descendents i la resta de parents, per
consanguinitat, afinitat o adopció, fins a segon grau inclusiu; de qui siguin membres
dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de societat o
dels qui tinguin una participació del capital de l’empresa igual o superior al 25%.
e) Les realitzades amb el cònjuge, ascendents, descendents i la resta de parents, per
consanguinitat, afinitat o adopció, fins a segon grau inclusiu; de la persona física
beneficiaria.
f) Les empreses que ofereixen serveis d’intermediació d’ocupació (Empreses de
Treball Temporal)
g) Les empreses que presten serveis a l’Ajuntament mitjançant contractes
administratius i requereixen generar llocs de treball per donar cobertura a aquests
serveis.
8.- Beneficiaris de la subvenció
Es poden presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de
naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica a les Franqueses del Vallès,
així com les persones emprenedores acompanyades pel servei de creació d’empreses
del municipi i que realitzin la seva activitat a les Franqueses del Vallès i que tinguin la
capacitat legal per subscriure un contracte laboral a una persona o persones en
situació d’atur apuntades al Servei Local d’Ocupació prèvia gestió de l’oferta.
El nombre de contractes a presentar per cada persona física o jurídica beneficiària és
de dos contractes com a màxim.
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9.- Requisits que han de complir les empreses per poder sol·licitar la subvenció
a) Desenvolupar una activitat econòmica degudament legalitzada, i que disposi de la
corresponent llicència, autorització o comunicació prèvia que li correspongui.
b) Tramitar l’oferta de treball a través del Servei Local d’Ocupació de Les Franqueses
del Vallès, i gestionar la vacant a través d’aquest servei.
c) Estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) si li correspon.
d) No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens o
organismes públics.
e) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, amb l’Agència Tributària Catalana, amb la Seguretat Social i
amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
f) No haver realitzat acomiadaments improcedents en els 3 mesos anteriors a la
contractació objecte de subvenció.
g) No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i complir els
principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.
h) Contractar una persona entre l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022
amb un contracte laboral d’acord a aquestes bases.
i) Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits
vinculats a aquesta convocatòria.
j) Ser titular d’un compte bancari en què rebre l’import de la subvenció.
k) Realitzar el pagament de les nòmines a la persona contractada per transferència
bancària.
l) No haver rebut subvenció per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per
a la contractació de la mateixa persona.
10.- Requisits que han de complir les persones a contractar
a) Ser persones aturades, és a dir, que no estiguin realitzant cap activitat retribuïda de
caràcter laboral i estiguin inscrites al Servei públic d’Ocupació de Catalunya com a
persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
b) Haver estat derivat a aquesta oferta de treball mitjançant el servei d’intermediació
del Servei Local d’Ocupació de les Franqueses del Vallès.
11.- Terminis i lloc per presentar les sol·licituds
La convocatòria restarà oberta fins a 31 de desembre de 2022 o fins a exhaurir la
dotació pressupostària corresponent. La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de
la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
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La sol·licitud de subvenció es presentarà de forma telemàtica a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses ( www.lesfranqueses.cat).
Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital
qualificat com a vàlid i vigent.
La falsedat en qualsevol dada de la sol·licitud o document que l’acompanyi, deixarà
sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i en conseqüència,
comportarà la inadmissió i denegació de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici
que puguin ser causa de revocació si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores.
Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud no
reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, s’atorgarà un
període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació requerida i aportar els
documents perceptius, amb l’advertiment que si no ho fa es considerarà que es
desisteix de la seva petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
12.- Documentació a presentar per sol·licitar la subvenció
La documentació que han de presentar per sol·licitar la subvenció és la següent:
a) Document de sol·licitud normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès.
b) Còpia del NIF de l’empresa.
c) Còpia del DNI/NIE de la persona que signa la instància .
d) Document acreditatiu per actuar en nom de l’empresa o persona beneficiària (si no
és la sol·licitant).
f) Certificats de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de l’Agència Tributària
Catalana i de la Seguretat Social conforme s’està al corrent de pagament.
g) Còpia de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques o document equivalent.
h) Llicència d’activitats, autorització o comunicació.
i) Declaració conforme no s’ha realitzat acomiadaments improcedents en els darrers 3
mesos a la data d’inici del contracte.
j) Declaració conforme no són dependents ni estan societàriament vinculades a
administracions, ens o organismes públics.
k) Declaració conforme no han estat sancionades per infracció greu en matèria laboral
i que compleixen els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.
l) Document del banc que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari, on
s’efectuarà la transferència per l’import de la subvenció atorgada.
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m) Còpia del contracte de treball, de l’alta a la Seguretat Social i del NIF de la persona
contractada.
n) Document de la demanda d’ocupació a les Oficines de Treball de la Generalitat
(DARDO), de la persona contractada o poder acreditar que en el moment de la
contractació, aquesta persona estava en situació d’atur.
o) Informe de vida laboral de la persona contractada, emès per la Tresoreria General
de la Seguretat Social, actualitzat.

13.- Publicitat de la convocatòria
Aquesta convocatòria es farà pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
14.- Òrgan instructor
La instrucció del procediment correspon a l’Àrea de Dinamització Econòmica d’aquest
ajuntament.

15.- Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquesta subvenció és el de concurrència no
competitiva amb la modalitat de concessió directa prevista a l’article 28 de la Llei
general de subvencions i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.
L’aprovació d’aquestes bases, la seva convocatòria i la corresponent resolució
correspon a la Junta de Govern Local.

16.- Atorgament de les subvencions
Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local a mesura que es
presentin les sol·licituds.
La resolució ha de ser motivada degudament i ha d’incloure com a mínim, la
identificació de l’empresa o persona beneficiària sol·licitant a la qual es concedeix la
subvenció i l’import subvencionat.
17.- Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’empresa o persona beneficiària
pel sol fet de presentar la documentació justificativa, sense necessitat de supeditar
aquesta acceptació a la publicació de l’acord de concessió.
18.- Pagament de la subvenció
La subvenció es pagarà quan l’empresa o persona beneficiària justifiqui les despeses
de contractació de la següent manera:
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a) Per a contractes subscrits abans del 30 de juny de 2022 es pagarà quan l’empresa
beneficiària justifiqui les despeses de contractació un cop transcorregut el termini
objecte de la subvenció.
b) En el cas de contractes subscrits amb posterioritat al 30 de juny de 2022 , es
realitzaran dos pagaments un cop justificats, obligatòriament, els següents períodes:
Període 1- L’empresa haurà de justificar abans de l’1 de març de 2023 el
període comprés entre la signatura del contracte i el 31 de desembre de 2022.
Període 2- L’empresa tindrà dos mesos per justificar el període comprès entre
l’1 de gener de 2023 fins a la finalització del període subvencionable.
En el cas de que la persona sol·licitant sigui requerida, per aclarir quelcom de la
documentació presentada o per aportar documentació que manqui, s’interromprà el
còmput del termini per ordenar el pagament de la subvenció .
Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancària al compte indicat en el
moment de presentar la sol·licitud, un cop realitzat el reconeixement d’obligació de
pagament.

19.- Obligacions dels beneficiaris
a) Complir amb la normativa sobre contractació laboral, i sobre seguretat i salut
laboral.
b) Contractar a la persona durant un temps mínim de 6 mesos consecutius, amb la
retribució que correspongui.
c) Presentar la documentació acreditativa de la despesa de contractació (sou i quotes
de Seguretat Social) un cop transcorregut el temps necessari per a la seva justificació.
d) Acordar, si s’escau, una reunió de seguiment entre l’empresa beneficiària i el Servei
Local d’Ocupació.
e) Comunicar a l’Ajuntament la modificació de qualsevol circumstància que hagués
estat determinant per a la concessió de la subvenció.
f) Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès en l’exercici de les seves funcions respecte al ajuts concedits.
g) Informar de la subvenció atorgada per l’Ajuntament en el cas de realitzar accions
voluntàries de comunicació.
h) Autoritzar a l’Ajuntament a fer la difusió de l’activitat subvencionada.
i) Notificar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès la concessió de subvencions o
bonificacions en concepte de contractació, que hagin estat atorgades per qualsevol
altra administració.
j) Fer menció en la contractació el finançament percebut per part de la Diputació de
Barcelona en els termes següents: «El present contracte està finançat en tot/part amb
càrrec a l’ajut atorgat en el marc dels Plans Locals d’ocupació 2022 de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el corresponent règim.» En cas de no ser possible preveure
una clàusula en aquest sentit al propi contracte o nomenament, cal comunicar al
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beneficiari que el contracte o nomenament es finança amb càrrec als ajuts atorgats en
el marc d’aquest Pla.
k) No realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació d’ocupació durant la
vigència del contracte formalitzat.
l) La persona beneficiaria es compromet a tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament
de Les Franqueses del Vallès tots els documents originals justificatius d’aquesta
subvenció durant un període no inferior a 6 anys.
20.- Justificació de la subvenció
Per poder tramitar el pagament de la subvenció, l’empresa beneficiària haurà de
presentar la documentació següent:
a) Document de justificació normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Les Franqueses del Vallès.
b) Nòmines de la persona contractada, per la qual s’ha atorgat la subvenció,
corresponents al període de contractació que és objecte de la subvenció.
c) Documentació de l’entitat bancària que acrediti que s’han efectuat les transferències
salarials a favor de la persona contractada durant el període de contractació
subvencionat.
d) Documentació que acrediti l’alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social
durant tot el període de vigència del temps de contracte objecte de subvenció.
(Documents RNL, Relació nominal de treballadors i RLC, Rebut de Liquidació de
Cotització.)
El termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de dos mesos en
cada una de les següents modalitats :
a) Per a contractes subscrits abans del 30 de juny de 2022 es pagarà quan l’empresa
beneficiària justifiqui les despeses de contractació un cop transcorregut el termini
objecte de la subvenció.
b) En el cas de contractes subscrits amb posterioritat al 30 de juny de 2022 , es
realitzaran dos pagaments un cop justificats, obligatòriament, els següents períodes:
Període 1- L’empresa haurà de justificar abans de l’1 de març de 2023 el
període comprés entre la signatura del contracte i el 31 de desembre de 2022.
Període 2- L’empresa tindrà dos mesos per justificar el període comprès entre
l’1 de gener de 2023 fins a la finalització del període subvencionable.
Un cop examinades les justificacions i la documentació presentada, si la justificació no
reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, s’atorgarà un
període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació requerida i aportar els
documents perceptius, amb l’advertiment que si no ho fa es considerarà que es
desisteix de la seva petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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21.- Compatibilitat de la subvenció
Les ajudes econòmiques derivades de l’atorgament d’aquesta subvenció són
compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajuda pública a la contractació, sempre
que l’import de les subvencions no superi el cost real.
22.- Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament
(UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb
els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció
de dades de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
23.- Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, així com la Llei 38/2003 de
17 de novembre general de subvencions i el Reial Decret 887/2006 de juny que la
desenvolupa.
24.- Modificació i nul·litat
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es reserva el dret de demanar informació
complementària no prevista en aquestes bases, així com d’acord amb la normativa
vigent, de revocar, modificar o anul·lar les subvencions i ajuts concedits per alteració
substancial de les condicions que han modificat el seu atorgament.

25.- Causes de reintegrament
Quan com a causa de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu
d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’empresa o persona beneficiària estarà
obligada a reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligada al reintegrament, l’empresa o persona beneficiària
que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides, amagant o ometent
aquelles que haguessin impedit la seva concessió, per incompliment total o parcial de
l’objecte de l’activitat, per incompliment de l’obligació de justificació en els terminis
establerts, per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei General de
Subvencions.
26. Normativa d’aplicació
En tot el que no preveu expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei i les Bases d’execució del
Pressupost General, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions públiques, i altra legislació concordant.

8

