Bases de
l’Ajuntament
d’Esplugues de
Llobregat
per a la sol·licitud i atorgament
de subvencions destinades a la
contractació per empreses i
entitats de persones en situació
d’atur residents a Esplugues de
Llobregat.

ANY 2014
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1. Objecte
L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de
condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de les
subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Esplugues a empreses
i entitats ubicades a Esplugues o a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona que contractin persones en situació d’atur i
residents a Esplugues .

 Les empreses i les entitats sense afany de lucre amb domicili
social, delegació o centre de treball a Esplugues de Llobregat
o a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

6. Requisits
6.1 Les empreses i entitats sol·licitants han de complir
els requisits següents:

2. Finalitat

 Trobar-se al corrent de pagaments tributaris amb l’Estat,
la Tresoreria General de la Seguretat Social i la
Generalitat de Catalunya.
 No ser deutors per cap concepte a l’ajuntament
d’Esplugues de Llobregat o/i del municipi on estiguin
radicats.
 Tenir legalitzada l’activitat econòmica al municipi on
estigui radicada l’empresa o l’entitat.
 Tenir una plantilla amb un número de treballadors/es
inferior a 250.
 No haver tramitat cap Expedient de regulació d’ocupació
(ERO), ni haver acomiadat personal en els 6 mesos
anteriors a la sol·licitud de subvenció, ni haver reduït la
plantilla, en el cas d’empreses de més de 50
treballadors/es, més d’un 10% en els últims 2 anys.
 Facilitar l’assistència de les persones contractades a una
formació complementària transversal, de 10h de duració,
impartida per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el
seu Centre de formació ocupacional. Aquesta formació
s’impartirà dins d’horari de treball.
 En el cas de contractes per a llocs de treball del sector de
la construcció, serà responsabilitat de l’empresa o entitat
proporcionar la formació específica en Prevenció de
riscos laborals – primers auxilis.
 No podran fer efectiva la contractació del treballador/a
abans de la presentació i registre per l’ajuntament de la
sol·licitud de subvenció.
 A la redacció del contracte de treball haurà de fer-se
menció expressa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
mitjançant la clàusula addicional següent: “Contracte
realitzat en el marc del Pla Metropolità de suport a les
polítiques socials municipals 2012-2015”

Fomentar el desenvolupament econòmic i l’ocupació
mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics a empreses i entitats
que contractin persones en situació d’atur residents a
Esplugues de Llobregat, tot d’acord amb els requisits
establerts a l’apartat 6 d’aquestes bases.

3. Règim jurídic
Les subvencions que regulen aquestes bases s’emmarquen en
el Pla metropolità de suport a les polítiques municipals
2014-2015, impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són
lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions, en el seu cas, en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
L’atorgament de les subvencions està subjecte al compliment
de la finalitat d’interès general establerta a l’apartat 2.

4. Compatibilitats
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra
concedida per altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total de les contractacions proposades.

Es considerarà preferent que l’activitat de l’empresa o entitat
sol·licitant es desenvolupi en l’àmbit social de la dependència,
mediambiental, d’eficiència energètica o similar.

També seran compatibles amb les subvencions municipals
atorgades per a d’altres finalitats.

La data màxima de formalització i inici del contracte de treball
per part de l’empresa o entitat serà el dia 1 d’octubre de
2014.

5. Sol·licitants

En tot cas, recaurà sota la responsabilitat de l’empresa o
entitat la contractació realitzada amb anterioritat a la resolució
de la sol·licitud de subvenció per l’òrgan competent de
l’ajuntament.

Poden sol·licitar les subvencions a què es refereixen aquestes
bases:
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6.2 Requisits de les persones beneficiàries
Les persones que contractin les empreses o entitats hauran
d’acreditar un mínim d’antiguitat de 3 mesos a l’atur i i
hauran d’acreditar, també, la seva residència a Esplugues de
Llobregat per un període mínim d’un any.
Es considerarà preferent que les persones beneficiàries es
trobin en una o més d’aquestes situacions:
‐ Sense ingressos a la unitat de convivència.
‐ Que no cobrin prestació o subsidi per
desocupació.
‐ Majors de 45 anys.
‐ Tenir una discapacitació.
‐ Tenir càrregues familiars.
‐ Joves entre 18 a 29 anys.

7. Selecció i contractació de
treballadors/es: procediment i
documentació. Substitució per
rescissió de contracte

o DNI de la persona a contractar.
7.3 Substitució de treballadors/es
En el cas que la persona contractada causés baixa definitiva en la
relació de treball per rescissió del contracte, l’empresa o entitat
haurà de substituir-la seleccionant i contractant un/a altre/a
treballador/a en el termini màxim de 20 dies més curt possible, per
tal de mantenir el dret al cobrament de la subvenció. Si no es
produeix la substitució, es revocaria la subvenció atorgada i s’hauria
de retornar la part de subvenció ja cobrada. Només es podrà
realitzar una única substitució del treballador per al qual s’ha atorgat
la subvenció sol·licitada.
Queden exceptuades d’aquesta obligació de substitució les baixes
que es produeixin a patir de l’onzè mes de la contractació.

8. Quantia de la subvenció
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat subvencionarà el 50% d’un
període màxim de 12 mesos de la contractació de persones en
situació d’atur assenyalades a l’apartat 6.2 d’aquestes bases,
d’acord amb el següent:
o
o

Per fer la selecció del personal a contractar, les empreses i
entitats poden:
7.1 Presentar oferta de treball als dispositius locals
d’ocupació (Borsa de treball de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat o de l’Oficina de Treball de la Generalitat
d’Esplugues). En aquest cas, aquests serveis faran la
preselecció de candidatures. La selecció definitiva serà
competència de les pròpies empreses i entitats.
Quant a la documentació:
o

o

o

presentació d’oferta de treball a través de la web
municipal,http://www.esplugues.cat/ambits/te
mes/ocupacio/benvingut, o personalment;
el full de demanda d’ocupació i el certificat on
consti si la persona cobra prestació o subsidis
d’atur es gestionaran directament per
l’ajuntament;
precontracte de treball.

o

La subvenció comprendrà els conceptes següents:
o
o

o
o

salari brut, inclosa la prorrata de pagues extraordinàries;
quotes a càrrec de l’empresa de cotització a la Seguretat
Social.

Aquests conceptes seran subvencionats amb els topalls que
s’indiquen a la taula “Cost laboral màxim subvencionable” que
es troba al final d’aquest apartat.
No es consideraran incloses en la subvenció les despeses no
salarials, els incentius salarials, les dietes, les despeses de
locomoció, la paga de vacances no realitzades, les hores
extraordinàries, els complements per les despeses realitzades com
a conseqüència de l’activitat laboral o qualsevol altre concepte
retributiu.

7.2 Fer la selecció pels seus propis mitjans. En aquest
cas, hauran de presentar la documentació següent:
o

duració total mínima del contracte: 12 mesos;
jornada: a temps complet o parcial (50% jornada com a
mínim), tot prioritzant aquells que proposin una jornada a
temps complet.
formalització de contractes de durada determinada o
indefinida.

full de demanda d’ocupació de la persona a
contractar, emès per l’Oficina de Treball del SOC,
acreditant un mínim de 3 mesos a l’atur;
certificat on consti si cobra prestació o subsidis
d’atur, emès per l’Oficina de Treball;
precontracte de treball;
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COST LABORAL MENSUAL MÀXIM SUBVENCIONABLE
Grup
cotització

Categoria professional

1

4

Enginyers, llicenciats i
personal d’alta direcció
Enginyers tècnics, perits i
ajudants titulats
Cap administratiu i de
taller
Ajudants no titulats

5
6
7
8

Oficials administratius
Subalterns
Auxiliars administratius
Oficials de 1a i de 2a

1) 1.300€ bruts/mes:
Aquest import ja té inclosa la
prorrata de les gratificacions
extraordinàries que
correspongui.

9

Oficials de 3a i
especialistes

2) Cost cotització quota
empresa SS.

2
3

9.1 Aquestes bases es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOG) i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció
s’iniciarà el dia 15 de gener de 2014 i s’acabarà el 10 de
setembre de 2014.

(*) Subvenció màxima
Contracte a temps complet
1) Salari
2) Cotització SS

1) 1.500€ bruts/mes
Aquest import ja té inclosa la
prorrata de les gratificacions
extraordinàries que
correspongui.

9.2 Els sol·licitants hauran de presentar la documentació que es
relaciona a continuació:
 Documentació general:
o

2) Cost cotització quota
empresa SS.

o
o
o
o
o
o

10

Peons

1) 1.200€ bruts/mes:
Aquest import ja té inclosa la
prorrata de les gratificacions
extraordinàries que
correspongui.

o

o

2)Cost cotització quota
empresa SS.

o

(*) En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, les
quanties anteriors es calcularan proporcionalment a la jornada

o

efectivament contractada i que serà, com a mínim, el 50% de
la jornada a temps complet.

9. Presentació de sol·licituds i de
documentació

o
o

La sol·licitud s’ha de formular mitjançant l’imprès que es
facilitarà al Servei d’Empresa i Ocupació, als Punts d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat o que es
poden descarregar a la seu electrònica de la web

sol·licitud de subvenció signada pel representant legal de
l’empresa o entitat i segellada. El compte bancari indicat a
la sol·licitud haurà d’estar validat per l’entitat bancària
corresponent;
còpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud
com a representant;
còpia del NIF/CIF de l’empresa o entitat;
Alta d’autònom de la persona que presenta la sol·licitud;
si es tracta d’una entitat, document d’inscripció de l’entitat
al Registre corresponent;
en el cas de persones jurídiques (societats o entitats),
poder notarial del representant legal;
en el cas de societats mercantils (S.A.-S.L.), alta
d’autònom i certificat de situació de cotització del
representant o de l’administrador de la societat mercantil;
llicència o comunicació de l’activitat econòmica (emès per
l’ajuntament on estigui radicada. Si està radicada a
Esplugues, l’aporta d’ofici el propi ajuntament);
informe de vida laboral de la empresa o entitat (Model
A002);
certificats que acreditin que l’empresa o entitat es troba al
corrent de pagament d’obligacions tributàries o altres amb
l’administració estatal, inclosa la Seguretat Social, la
Generalitat de Catalunya, i l’administració local (a
excepció de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat);
document signat per la persona que presenta la sol·licitud
on es descrigui el lloc de treball, funcions i categoria
professional, codi del conveni col·lectiu d’aplicació;
jornada de treball, retribució bruta (incloses la prorrata de
les pagues extraordinàries i exclosos altres conceptes
retributius; grup de cotització, codi CNAE i tarifa Accidents
de treball-Malaltia professional; cost total mensual de la
quota empresa de cotització a la SS;
precontracte de treball;
còpia del DNI/NIE de la persona que es contractarà.

 Documentació de la selecció i contractació:
Aquesta documentació s’ha indicat als apartats 7.1 i 7.2
d’aquestes bases.

http://www.esplugues.cat/ambits/temes/ocupacio/benvingut

S’haurà de presentar amb la sol·licitud la documentació
indicada a l’apartat 9.2.
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10. Procediment de concessió i
resolució
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes
subvencions correspon al servei d’Empresa i Ocupació i la
resolució a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
Una vegada rebuda i registrada la sol·licitud, es verificarà que
l’empresa o entitat compleix els requisits i presenta tota la
documentació exigida, dins el termini establert.
Si es detecta defecte en els requisits i/o la documentació
preceptiva, es requerirà l’empresa o entitat per tal que esmeni
el defecte en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la
recepció del requeriment.
El termini màxim per resoldre i notificar és de 30 dies hàbils
des de la data de presentació de la sol·licitud o, en el seu cas,
de l’esmena.

11. Termini màxim d’inici i
acabament dels contractes de
treball subvencionats
Els contractes de treball subvencionats hauran d’iniciar-se com
a molt tard en data 1 d’octubre de 2014 i, en el cas dels
contractes de duració de terminada de 12 mesos, hauran
d’acabar com a màxim el 30 de setembre de 2015,

12. Pagament de la subvenció i
crèdit pressupostari
12.1 PAGAMENT
 Terminis de pagament
Primer pagament: 20% de l’import de la subvenció, un cop
transcorreguts els primers 2 mesos de contractació, prèvia
presentació per part de l’empresa o entitat de la següent
documentació: contracte de treball, comunicació al Servei de
treball del contracte, resolució sobre el reconeixement d’alta i
document IDC (Informe de dades per a la cotització) de la
persona contractada a la Seguretat Social, emès amb data
posterior a l’alta, fulls de salari del primer i segon mes de
contracte, i TC1 i TC2 del primer i segon mes de contracte,
amb els respectius justificants dels pagaments realitzats
(transferència bancària o altre).

Segon pagament: 40% de l’import de la subvenció, un cop
transcorreguts el 3r i 4t mes de contractació, prèvia presentació per
part de l’empresa o entitat de la següent acreditació documental:
o fulls de salari del tercer i quart mes de
contracte;
o TC1 i TC2 del tercer i quart mes de contracte,
amb els respectius justificants dels pagaments realitzats
(transferència bancària o altre).
Tercer pagament: 20% de l’import de la subvenció, un cop
transcorreguts el 5è i 6è mes de contractació, prèvia presentació
per part de l’empresa o entitat de la següent acreditació
documental:
o fulls de salari del cinquè i sisè mes de contracte;
o TC1 i TC2 del cinquè i sisè mes de contracte,
amb els respectius justificants dels pagaments realitzats
(transferència bancària o altre).
Últim pagament: 20% de l’import de la subvenció, un cop
transcorregut el 12è mes de contractació, prèvia acreditació
documental del compliment de les obligacions contractuals per part
de l’empresa o entitat: fulls de salari, TC1 i TC2, amb els respectius
justificants de pagament..
 Forma de pagament: mitjançant transferència al compte
bancari de l’empresa o entitat.

12.2 CRÈDIT PRESSUPOSTARI
L’import màxim corresponent a l’atorgament de les subvencions és
258.650,65 euros per a l’exercici 2014 a càrrec del pressupost de
despeses de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el
finançament del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques
Socials Municipals 2014-2015.
La concessió de les subvencions resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució
d’atorgament.

13. Seguiment, verificació i control
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat realitzarà el seguiment
necessari per tal de comprovar el grau de compliment, sense
perjudici de les accions de control complementàries que decideixi
realitzar l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc del Pla
metropolità de suport a les polítiques municipals.

14. Justificació de la subvenció
La justificació del compliment de les obligacions legals i
econòmiques derivades de l’efectiva subscripció dels contractes de
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treball es durà a terme mitjançant la presentació de la següent
documentació, d’acord amb els terminis establerts a l’apartat
12 d’aquestes bases:
o

contracte de treball de 12 mesos de duració mínima,
signat i amb acreditació del seu enregistrament
pertinent;

o

alta de la persona contractada en el Règim General
de la Seguretat Social;

o

fulls de salari dels 12 mesos de contracte i
justificació del seu pagament mitjançant document
de la transferència bancària efectuada al treballador;

o

TC1 i TC2 dels 12 mesos de contracte, degudament
presentats a la Seguretat i Social i justificació del seu
pagament.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons
rebuts podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la
subvenció i el reintegrament en les condicions previstes en
l’apartat següent.

16. Efectivitat d’aquestes bases
reguladores
L’efectivitat d’aquestes bases reguladores quedarà sotmesa a la
condició suspensiva de comptar amb l’aprovació efectiva de la
subvenció per l’òrgan competent de l’AMB.

17. Publicitat de les subvencions
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat publicarà les subvencions
concedides en el tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica
de la web http://www.esplugues.cat/ambits/temes/ocupacio/benvingut,
publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya un extracte de la
resolució per la qual s’ordena la publicació.
No serà necessària la publicitat al DOG i al BOP quan l’import de
les subvencions concedides, considerades individualment, sigui de
quantia inferior a 3.000 €.

15. Anul·lació i reintegrament
Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que
s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà a l’anul·lació total o parcial
de la subvenció proposada o concedida en els casos
d’incompliment següents:
 De l’obligació de justificació.
 De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
 De les obligacions fiscals, comptables o de conservació de
documents.
Però també constituirà motiu d’anul·lació i per tant de
reintegrament:
 La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les
actuacions de comprovació i control per part de l’òrgan
municipal tutor de la subvenció.
 Declaració de dades falses i omissió de dades
determinants de la resolució de la sol·licitud de subvenció.
Quan no es reintegri de manera voluntària l’import total o
parcial de la subvenció rebuda podrà procedir-se per la via de
constrenyiment, tot afegint-se els interessos de demora
corresponents.
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Informació i lliurament de documentació
Àmbit

Empresa i
Ocupació

Com contactar

Adreça

ocupacio@esplugues.cat

Centre Municipal Puig Coca

Tel. 93 372 04 16
De 9 a 14.30 h

Petit Parc de l’Amistat s/n
(Cantonada amb el
carrer Vallerona)
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