BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS
A EMPRESES I EMPRENEDORS PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ

PRIMERA. Objecte.
Aquestes Bases tenen per objecte establir un sistema d’ajuts per tal d’incentivar
la creació de llocs de treball vinculats al municipi de La Pobla de Mafumet, dins
els límits establerts en els pressupostos municipals, mitjançant dues modalitats
adreçades a:
- incrementar el nombre de treballadors de les respectives plantilles, amb
personal empadronat a La Pobla de Mafumet.
- impulsar la creació de llocs de treball mitjançant la creació o establiment de
noves empreses al Municipi.
Aquests ajuts són compatibles amb la resta d’ajuts previstos pels mateixos
conceptes per altres Administracions, llevat de les incompatibilitats específiques
que expressament es regulen en aquestes Bases.
SEGONA. Tipus d’ajuts.
2.1. Ajuts a la contractació de persones del municipi de La Pobla de
Mafumet.
L’ajut consistirà en una aportació econòmica destinada a sufragar, en part, les
despeses que es deriven de la contractació de nous treballadors o de la
transformació de contractes temporals en contracte fix o fix discontinu, per tal
d’incentivar la creació de llocs de treball.

2.2. Ajuts a nous emprenedors i creació de noves empreses al municipi de
La Pobla de Mafumet.
L’ajut consisteix en una aportació econòmica per donar suport i contribuir a l’èxit
de les iniciatives empresarials que s’implantin al terme municipal.

TERCERA. Beneficiaris dels ajuts.
3.1 Beneficiaris dels ajuts a la contractació de persones del municipi de La
Pobla de Mafumet.
Podran ser beneficiaris dels ajuts previstos a la Base 2.1. les persones físiques o
jurídiques ja existents o de nova creació que contractin persones empadronades
a La Pobla de Mafumet amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la data del
contracte.
Les empreses concessionàries i contractistes que tinguin adjudicat un servei
públic o contracte per part de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet no podran
sol·licitar la subvenció per a aquells treballadors que desenvolupin les seves
tasques en el marc del servei objecte de la concessió o del corresponent
contracte adjudicat.
3.2 Beneficiaris dels ajuts a nous emprenedors i creació de noves
empreses al municipi de La Pobla de Mafumet.
Podran ser beneficiaris dels ajuts previstos a la Base 2.2 les persones físiques o
jurídiques que instal·lin una nova activitat al municipi.
QUARTA. Convocatòria i termini de presentació.
Amb la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província una
vegada aprovades definitivament, s’entendrà realitzada la convocatòria per
aquest exercici 2016 i obert el període de presentació de sol·licituds que
s’iniciarà el dia següent de la seva entrada en vigor i finalitzarà l’1 d’octubre de
2016.
Les contractacions i creació d’empreses susceptibles de percebre els ajuts s’han
de fer efectives dins el període de la respectiva convocatòria.
Per a successius exercicis caldrà convocatoria específica per a sol·licitar els
ajuts regulats a les presents Bases essent que el termini per a presentar les
sol·licituds será el que s’estableixi a la respectiva convocatoria.

CINQUENA. Requisits.
5.1 Requisits dels ajuts a la contractació de persones del municipi de La
Pobla de Mafumet.
Els beneficiaris d’aquests ajuts hauran d’acomplir els següents requisits:












Justificar la contractació de persones aturades i empadronades al
municipi amb un contracte mínim de 3 mesos i una jornada del 75%, per
a l’ajut de 800 euros.
Justificar la contractació de persones aturades majors de 50 anys i
empadronades al municipi amb un contracte mínim de 3 mesos i una
jornada del 75%, per a l’ajut de 1.000 euros.
Justificar la contractació de persones aturades i empadronades al
municipi amb un contracte mínim de 12 mesos amb una jornada mínima
del 75%, per a l’ ajut de 2.000 euros.
Justificar la contractació de persones aturades majors de 50 anys i
empadronades al municipi amb un contracte mínim de 12 mesos i jornada
mínima de 75%, per a l’ajut de 4.000 euros.
Justificar la contractació de persones aturades majors de 50 anys i
empadronades al municipi amb un contracte indefinit i jornada mínima del
75% per l’ajut de 6.000 euros.
Justificar la transformació d’un contracte temporal a fix o fix discontinu, de
persones empadronades al municipi amb una jornada mínima del 75%,
per a l’ajut de 2.000 euros.

Les contractacions no podran ser en cap cas anteriors a la data d’inici de
presentació de sol·licituds que figura a la respectiva convocatòria llevat que en
aquesta se n’’especifiqui qualsevol altra a aquests efectes.
Les persones contractades no poden haver treballat per a la mateixa empresa
durant l’any anterior, amb excepció de les persones que siguin objecte de
transformació a treballadors fixos o fixos discontinus.
Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament.
Les empreses que contractin treballadors amb les subvencions dels programes
del SOC no podran demanar els ajuts objecte d’aquest programa.

5.2. Requisits dels ajuts a nous emprenedors i creació de noves empreses
al municipi de La Pobla de Mafumet.
Els beneficiaris d’aquests ajuts hauran d’acomplir els següents requisits:
-

Les persones físiques han de justificar l’alta al règim corresponent de la
Seguretat Social, al Cens d’obligats tributaris i haver tramitat l’alta
d’activitat (llicència, comunicació, declaració responsable) dins el
corresponent període de presentació de sol·licituds especificat a la
respectiva convocatòria.

-

Les persones jurídiques han de justificar l’alta d’activitat (llicència,
comunicació, declaració responsable) i al Cens d’Obligats Tributaris dins
el corresponent període de presentació de sol·licituds especificat a la
respectiva convocatòria.



La durada de l’activitat de l’empresa haurà de ser com a mínim d’un any.



Les persones físiques o jurídiques sol·licitants hauran d’estar al corrent
de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, així com amb aquest Ajuntament.

SISENA. Quantia de l’ajut.
6.1. Ajuts a la contractació de persones del municipi de La Pobla de
Mafumet.
6.1.1. La quantia de l’ajut serà de 800 euros per cada persona contractada amb
una jornada mínima del 75% de la jornada habitual per un termini mínim de 3
mesos.
6.1.2. La quantia de l’ajut serà de 1.000 euros per cada persona contractada
major de 50 anys amb una jornada mínima del 75% de la jornada habitual per un
termini mínim de 3 mesos.
6.1.3. La quantia de l’ajut serà de 2.000 euros per cada persona contractada
amb una jornada mínima del 75% de la jornada habitual per un termini mínim de
12 mesos.

6.1.4. La quantia de l’ajut serà de 4.000 euros per cada persona contractada
major de 50 anys amb una jornada mínima de 75% de la jornada habitual per un
termini de 12 mesos.
6.1.5. La quantia de l’ajut serà de 6.000 euros per cada persona contractada
major de 50 anys amb una jornada mínima del 75% i un contracte indefinit.
6.1.6. La quantia de l’ajut serà de 2.000 euros per cada contracte temporal
transformat a fix o fix discontinu, amb una jornada mínima del 75% en el segon
any de contractació, amb durada no inferior a 4 mesos pels contractes fixos
discontinus.
En el supòsit que l’empresa hagi estat beneficiària de l’ajut per a la contractació
d’un treballador pel termini de tres mesos i, sense interrompre la relació laboral,
després aquest contracte es prorrogui fins 12 mesos, o es transformi en fix o fix
discontinu, amb dret a l’ajut de 2.000 euros, l’import de l’ajut inicial tindrà la
consideració de quantitat a compte de la subvenció màxima de 2.000 euros.
Es considerarà ocupació neta tota contractació que impliqui un augment del
nombre de treballadors de l’empresa, la qual cosa suposarà un increment de la
plantilla en relació amb l’any anterior de treballadors empadronats a La Pobla de
Mafumet.
En cas de baixa voluntària del treballador o acomiadament del mateix
treballador, l’empresa pot substituir aquest treballador amb una nova
contractació pel període restant per tal d’obtenir la subvenció (en qualsevol cas,
la suma dels dos contractes ha de ser com a mínim de 3 mesos). Aquesta
substitució s’haurà d’efectuar com a màxim 30 dies després de l’acabament del
contracte de la persona que substitueix.
6.2 Ajuts a nous emprenedors i creació de noves empreses al municipi de
La Pobla de Mafumet.
La quantia de l’ajut serà de 2.000 euros que s’atorgarà a les persones físiques o
jurídiques que compleixin els requisits de la base 3.2. i que es donin d’alta al
règim corresponent de la Seguretat Social durant el període de presentació de
sol·licituds que figuri a la corresponent convocatòria o qualsevol altre que s’hi
especifiqui amb aquests efectes.
La durada de l’activitat de l’empresa haurà de ser com a mínim d’una any, i la
subvenció es percebrà el 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat i el 50% restant
una vegada acomplerts els 12 mesos de l’inici de la mateixa

SETENA. Sol·licituds.
Les sol·licituds d’ajuts es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de La
Pobla de Mafumet, amb posterioritat a la contractació dels treballadors o
implantació de la nova activitat al terme municipal, degudament signades pel
titular o persona que exerceixi la representació legal de l’empresa i adjuntant la
documentació mínima explicitada a la següent Base Vuitena.
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o
hi manca algun document necessari per a la concessió de l’ajut, l’Ajuntament
requerirà l’interessat per tal que en el termini de 10 dies completi o esmeni la
seva petició. Si en aquest termini no es produeix l’esmena o no s’aporta la
documentació sol·licitada, s’entendrà que desisteix de la petició i s’arxivarà
sense més tràmits.
VUITENA. Documentació.
El sol·licitant de l’ajut haurà de presentar instància on faci constar a quina
modalitat d’ajut concorre amb el compliment dels requisits i adjuntant la
documentació que s’assenyala a continuació:
1. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa,
fent constar totes les dades personals i el domicili a efectes de
notificacions.
2. Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l’anterior.
3. DNI, NIE o NIF del beneficiari i del representant, si s’escau. En cas
d’actuar mitjançant representant, a més, documentació acreditativa de
la representació.
4. Descripció del lloc o llocs de treball contractats o de l’empresa de
nova creació, adjuntant escriptura de constitució en cas de persona
jurídica..
5. Certificat d’empadronament del treballador contractat, on consti
l’antiguitat al municipi.
6. Document acreditatiu de disposar de llicència/comunicació de
l’activitat o de la seva sol·licitud, en cas d’empreses de nova
implantació al municipi.
7. Document acreditatiu d’estar donat d’alta al corresponent règim de la
SS i/o cens d’obligats tributaris.

NOVENA. Tramitació.
1. Presentada la sol·licitud amb la documentació relacionada a l’apartat anterior,
aquesta serà informada pels serveis administratius municipals, tot verificant si
l’actuació és susceptible o no de rebre l’ajut amb comprovació del compliment de
les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.
Així mateix, s’avaluaran les sol·licituds d’acord amb els criteris, les formes i les
prioritats establertes a la convocatòria o normes reguladores.
En el supòsit que la documentació aportada sigui incorrecta o incompleta es
requerirà l’interessat per a la seva esmena o rectificació en el termini de 10 dies,
amb advertiment que si en aquest termini no es produeix l’esmena i/o rectificació,
s’entendrà que desisteix de la seva petició i s’arxivarà sense més tràmits.
2. A la vista dels informes emesos, l’òrgan municipal competent resoldrà
l’atorgament de la subvenció amb indicació del beneficiari i el nombre de
treballadors contractats o empresa de nova creació. En cas de denegació de
l’ajut sol·licitat es dictarà també la corresponent resolució degudament motivada.
3. El termini per a resoldre l’atorgament de l’ajut serà de 3 mesos comptats a
partir del dia següent a la presentació de la corresponent sol·licitud,
transcorreguts els quals sense haver notificat cap resolució expressa, aquella
s’entendrà desestimada.
4. L’acord d’aprovació de la concessió de l’ajut econòmic per part de
l’Ajuntament implicarà una reserva de crèdit a favor del beneficiari, que es farà
efectiu una vegada s’aporti la documentació requerida justificativa per al
pagament efectiu del mateix.
5. La resolució de les sol·licituds s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre i fins
a esgotar el crèdit de la partida pressupostària corresponent, essent que el
finançament anirà a càrrec de la corresponent partida pressupostària aprovada
amb aquest efectes en els respectiu exercici i que constarà degudament
acreditada a l’expedient.

DESENA. Justificació i pagament de l’ajut.
10.1. Ajuts a la contractació de persones del municipi de La Pobla de
Mafumet.
Tipus de contracte

3 mesos o més

Jornada
mínima
75%

Import
Ajut
800€

3 mesos o més > 75%
50 anys

1.000€

12 mesos o més

75%

2000€

12 mesos o més > 75%
50 anys
Indefinit 50 anys 75%

4000€

Transformació
75%
temporal en fix
Transformació
75%
temporal en fix
discontinu durada
4 mesos o més

2000€

6000€

2000€

Data justificació
60 dies posteriors al període mínim
de 3 mesos de contracte
60 dies posteriors al període mínim
de 3 mesos de contracte
60 dies posteriors al període mínim
de 12 mesos de contracte
60 dies posteriors al període mínim
de 12 mesos de contracte
60 dies posteriors al primers 12
mesos de contracte
60 dies posteriors al primers 12
mesos de contracte
60 dies posteriors al període mínim
de 4 mesos de contracte

El beneficiari, dins dels terminis que figuren en el quadre anterior, podrà
sol·licitar el pagament de l’ajut a l’Ajuntament presentant la següent
documentació:









Copia del contracte del treballador
Certificat d’empresa del termini treballat o pròrroga del contracte existent
Còpia de TC2 dels últims 3 mesos on consti el treballador objecte de l’ajut
Declaració responsable del representant de l’empresa conforme el
treballador no havia format part de la plantilla en l’any anterior així com
del nombre de treballadors del municipi a la seva plantilla, també l’any
anterior.
Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les serves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social
Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal (s’afegirà
d’ofici).
Domiciliació bancària

El pagament de l’ajut serà tramitat prèvia verificació de la justificació de la
realització de la contractació objecte de subvenció i acord d’aprovació de l’òrgan
competent.
10.2. Ajuts a nous emprenedors i a la creació de noves empreses al
municipi de La Pobla de Mafumet.
La data límit per justificar la creació d’empresa i sol·licitar el pagament de l’ajut
serà de 60 dies naturals immediatament posteriors a la finalització del termini
dels sis primers mesos de l’inici de l’activitat, així com de 60 dies posteriors a la fi
dels 12 mesos de vigència de l’empresa.
El pagament de l’ajut serà tramitat prèvia verificació de la justificació de l’activitat
objecte de subvenció i acord d’aprovació de l’òrgan competent.
El beneficiari, dins dels terminis que figuren a l’anterior primer paràgraf, podrà
sol·licitar el pagament de l’ajut a l’Ajuntament presentant la següent
documentació:








Alta al règim corresponent de la Seguretat Social
Alta al corresponent cens fiscal
Llicència/comunicació d’activitat o ref. de la mateixa que es comprovarà
d’ofici.
Els últims 6 rebuts d’autònoms o mutualitats per al primer pagament i els
6 restants per al pagament final en el cas de persones físiques.
Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les serves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal (s’afegirà
d’ofici).
Domiciliació bancària

ONZENA. Revocació, modificació, renúncia i nul·litat.
L’Ajuntament pot modificar o fins i tot revocar els ajuts i subvencions concedits
per alteració substancial de les condicions que en motivaren el seu atorgament.
L’incompliment total o parcial dels objectius de la subvenció, la falsedat de les
dades o la no presentació dels justificants corresponents podrà donar lloc al
reintegrament de la subvenció percebuda de conformitat amb allò establert a
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El beneficiari pot renunciar a la subvenció i queda alliberat del compliment de les
càrregues i condicions que se li hagin imposat. La renúncia es podrà realitzar en
qualsevol moment i previ al pagament de l’ajut atorgat, preferiblement, en el
moment de la notificació de la concessió. En cas que la renúncia es produeixi un
cop efectuat el pagament, el beneficiari haurà de procedir al reintegrament de la
quantitat percebuda.
L’obligació de satisfer la subvenció esdevé nul·la de ple dret si l’acte que la va
atorgar es va dictar sense la cobertura pressupostària corresponent.
DOTZENA. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels
peticionaris d’aquestes subvencions quedarà protegida. Els interessats podran
sol·licitar a l’administració municipal l’exercici dels seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida
l’interessat autoritza a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet a facilitar les dades
aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho
requereixi expressament

per

al compliment

de les seves

obligacions

específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.
TRETZENA. Dret Supletori.
Per tot allò no previst en aquestes bases, regirà el que disposa l’articulat bàsic
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei
de subvencions, els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i la resta de
normativa aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i
econòmiques.

CATORZENA. Entrada en vigor
Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al
BOP de Tarragona i s’aplicaran a partir d’aquella data i mentre no es modifiquin
o deroguin expressament.

La Pobla de Mafumet, 8 de febrer de 2016
Vist-i-plau
Regidora delegada de Formació
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