
ANUNCI

L’Alcaldessa, mitjançant resolució núm. 449/2017 de 14 de març, ha aprovat la 
següent:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCA  COMPETITIVA  EN  EL  MARC  DE  LES  BASES 
REGULADORES  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  A  LES 
EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES 
DEL MUNICIPI DINS EL PROGRAMA PALLEJÀ CONTRACTA, PER A L’ANY 
2017.

1.-  Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i  diari  oficial  on 
s’han publicat

Per acord del Ple de l’Ajuntament, del dia 26 de maig de 2016, es va adoptar  
l’acord  d’aprovar  inicialment  les  “Bases  específiques  reguladores  per  a 
l’atorgament de subvencions  per part de l’Ajuntament de Pallejà a les 
empreses per a la contractació de persones desocupades del municipi. 
Programa Pallejà Contracta.” (en endavant Bases Reguladores)

Es va publicar l’edicte corresponent a aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província CVE-Núm. de registre 022016009892 de data 13 de juny de 2016 i 
es va inserir una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya CVE-DOGC-16186001-2016 de  data 8 de juliol  de 2016 i, atès 
que en el termini d’informació pública a què ha estat sotmès l’expedient no s’ha 
presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial 
ha esdevingut definitiu. 
El text íntegre de les bases reguladores es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província el dia 13.06.2016.

2.-  Quantia  total  màxima  de  les  subvencions  a  atorgar  i  consignació 
pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017  per a la concessió de  
les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 28.000€ i anirà a 
càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  17/241/48002   Subvencions  Foment  de 
l’Ocupació i per les quanties màximes següents:

 Contractes de treball a temps complert:   4.000 €
 Contractes de treball a  mitja jornada:      2.000 €
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3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions

L’objecte d’aquests ajuts és:

a)  Subvencionar  la  contractació  durant  un  mínim  de  6  mesos  per  part 
d’empresaris/àries i empreses radicades prioritàriament  al municipi de Pallejà, 
de  persones  desocupades  inscrites  com  a  demandants  d’ocupació  no 
ocupades al Servei Local d’Ocupació de Pallejà i a les Oficines de Treball de la 
Generalitat (Oficina de Sant Vicenç dels Horts)  i que han de portar un mínim 
de 12 mesos d’empadronament a Pallejà.

b) Subvencionar la conversió en indefinit dels contractes de treball de persones 
ja treballadores a l’empresa en situació de temporalitat, i que han de portar un  
mínim de 12 mesos d’empadronament a Pallejà

4.- Procediment de concessió

El  procediment  de  concessió  de  les  subvencions  objecte  d’aquesta 
convocatòria serà el  de concurrència competitiva, en cas que el  nombre de 
sol·licituds superi el crèdit disponible.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

a) Podran ser beneficiaries de les subvencions les empreses  siguin persones 
físiques  o  jurídiques,  radicades  prioritàriament  al  municipi  de  Pallejà  que 
compleixin amb les següents condicions:

1. No siguin deutors per cap concepte de l’Ajuntament de Pallejà i demostrin 
trobar-se  al  corrent  de  pagament  amb  les  obligacions  tributàries  amb 
l’estat,   la  Generalitat,  i  la  seguretat  social,  la  qual  cosa  s’acreditarà 
mitjançant certificat positiu d’estar al corrent de les seves obligacions de 
pagament amb la Seguretat Social,  les respectives agències tributàries i 
l’ajuntament. 

2. Les empreses que  facin servir mesures de prevenció i detecció dels casos 
d’assetjament sexual laboral i assetjament laboral i que  compleixin amb 
l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral 
i que s’acreditarà  a través de declaració responsable.

3. Les empreses que disposin d’un sistema d’organització i de gestió de la 
prevenció  de  riscos  laborals  i  que  s’acreditarà   a  través  de  declaració 
responsable.

b) Restaran excloses: 

- Les empreses que hagin  efectuat acomiadaments improcedents a partir 
de la data de publicació de la convocatòria o convocatòries relatives a 
les  presents  bases,  o  estar  immersos en un Expedient  de  Regulació 
d’Ocupació amb resultat d’acomiadament de personal des de  6 mesos 
anteriors a  la  data de publicació  de les  convocatòries  relatives a  les 
presents bases.

- Les empreses de Treball Temporal.
- El Servei domèstic.
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c) Es podran acollir a la subvenció les empreses que:

- Contractin nous treballadors/es durant un mínim de 6 mesos. 
- Converteixin en indefinits contractes de treball temporal de persones ja 

treballadores a l’empresa en situació de temporalitat.
En ambdós casos a persones empadronades a Pallejà durant un mínim de 
12 mesos a la data immediatament anterior a l’inici del contracte o de la 
conversió del contracte en indefinit.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditaran en el moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 
següent.

6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

La documentació que cal presentar és la següent:
 Còpia compulsada  del NIF de l’empresa.
 Còpia compulsada  de la documentació acreditativa d’estar al  corrent de 

pagament amb les administracions (hisenda i seguretat social) 
 Declaracions  responsables  especificades  en  l’apartat  5.  a)  2  i  3  de  la 

present convocatòria.
 Memòria de sol·licitud

7.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds

Hi haurà una convocatòria única.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 3 d’abril de 2017  i 
finalitzarà el dia 12 de maig de 2017 inclòs.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del 
model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a 
l’article 6 de la present convocatòria estaran disponibles a les oficines de La 
Molinada Av. Prat de la Riba, 27.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a l’apartat 6 de la 
present  convocat`ria   s’hauran  de  presentar  al  Registre  de 
l’Ajuntament. També es podran  presentar en qualsevol dels llocs 
que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  (en 
endavant LRJAPPAC). 

La  presentació  de  la  sol·licitud  de  subvenció  pressuposa  el  coneixement  i 
l’acceptació de les normes que la regulen. 

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En  cas  que  la  documentació  presentada  sigui  incorrecta  o  incompleta,  es 
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requerirà al/a sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del  
dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la 
seva sol·licitud.

9.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

a. La instrucció del procediment correspon al/la Cap de Desenvolupament 
Econòmic Local.

b. Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà per l’òrgan instructor 
que l’empresa sol·licitant compleixi els requisits i que s’ha presentat dins 
del  termini  establert  en  la  convocatòria.  Així  mateix,  es  verificarà  la 
documentació de la sol·licitud i, si aquesta no compleix els requisits, es 
requerirà l’interessat per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni 
el defecte o adjunti els documents perceptius. Si no ho fa així, s’entendrà 
que desisteix, d’acord amb l’article 68 de la LRJAPPAC .

c. La  Comissió  de  valoració,  estarà  integrada  per:  el/la  titular  de  la 
Regidoria  de  Promoció  Econòmica,el/  la  Cap  de  l’Àrea  de 
Desenvolupament Econòmic Local, i el/la Tècnic/a AODL de l’àrea.

d. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds 
presentades  dins  del  termini  establert,  i  es  resoldrà  en  un  únic  acte 
administratiu.

e. Examinades  les  sol·licituds  per  part  de  la  comissió  de  valoració 
constituïda a l’efecte, la Regidoria de Promoció Econòmica, elevarà la 
proposta de resolució a l’Alcaldia, donant compte a la Junta de Govern 
local.

10.-  Termini de resolució i de notificació 

a. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 
tres  mesos  a  comptar  des  de  la  data  de  tancament  del  període  de 
presentació de sol·licituds. 

b. Un  cop  acordada  la  concessió  de  les  subvencions,  aquestes  seran 
notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data 
d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la 
LRJAPPAC.

c. La  manca  de  resolució  dins  el  termini  indicat  tindrà  efectes 
desestimatoris

d. L’extracte  de  la  convocatòria  que  regirà  aquest  procediment  es 
publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al 
Butlletí Oficial de la Província.

11.- Règim de recursos

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa 
es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i  de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la seva notificació.
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12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

En principi, no s’aplicarà criteri de prelació a les sol·licituds. En cas  però de 
que el  nombre de sol·licituds  superi  el  crèdit  disponible,  subsidiàriament  es 
prioritzaran les sol·licituds tenint en compte els aspectes que a continuació es 
detallen, amb la puntuació indicada: 

 Contractació a jornada completa (10 punts)
 Empreses radicades a Pallejà (10 punts)
 Millorar  les  condicions  salarials,  segons  les  taules  salarials  de 

l’empresa  i  el  conveni  base,  segons  la  categoria  per  la  qual  es 
contracta el treballador/a (5 punts)

 Empreses de 10 o menys treballadors en plantilla ( 5 punts)
 Que  tinguin  en  compte  criteris  de  conciliació  personal  del 

treballador/a amb el lloc de treball. (5 punts)
 Proposin un pla de formació per al treballador/a contractat. (5 punts)

13.- Mitjans de notificació o publicació

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades 
als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LRJAPPAC i seran objecte 
de publicitat  d’acord  amb el  previst  a  la  Llei  38/2003,  de  17 de novembre, 
General de Subvencions (LGS).

Segon.-  ESTABLIR   que  el  termini  per  a  la  presentació  de  sol·licituds 
començarà el  dia 3 d’abril  de 2017  i  finalitzarà el  dia 12 de maig de 2017 
inclòs, no obstant això, en cas que es produïssin demores en alguna de les 
publicacions oficials  a  efectuar,   el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  es 
prorrogarà en tot cas en un període de 5 dies hàbils a comptar a partir del dia 
següent de la darrera publicació oficial efectuada.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per 
un import de vint mil euros (28.000.-€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
17/241/48002  Subvencions Foment de l’Ocupació de l‘exercici 2017. 

Quart.- ENVIAR les  dades estructurades,  el  text  complert  i  l’extracte  de la 
present  convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 20.8 de la 
LGS, per tal de donar publicitat a la mateixa. 

Cinquè.- PUBLICAR la present convocatòria en el tauler municipal d’anuncis i 
al web municipal, i efectuar-ne la corresponent difusió.

Sisè.- Informar que contra aquesta resolució,  que posa fi  i  exhaureix la via 
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d'un 

mes.
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 CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  davant  els  jutjats  del  contenciós 
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos.

 QUALSEVOL  ALTRE  recurs  o  acció  que  considereu  oportuna  i  sigui 
procedent de conformitat amb la normativa vigent.

Pel  que  fa  als  terminis  per  a  la  interposició  dels  recursos  anteriors  es 
comptaran a partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, 
de la darrera publicació apareguda al diari o butlletí oficial.

                          Pallejà, 20 de març de 2017
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