Dilluns, 3 d'abril de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sallent
ANUNCI
En sessió celebrada el dia 8 de març del 2017 el Ple de l'Ajuntament de Sallent va resoldre les al·legacions presentades
per part del grup municipal d'ERC i va aprovar definitivament les bases pel foment de la contractació laboral per part de
les empreses i entitats sense ànim de lucre de Sallent, que van ser aprovades inicialment pel Ple de data 14 de
desembre del 2016. Així mateix es torna a obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licitud de subvencions que
havia quedat suspesa des de la presentació d'al·legacions a l'aprovació inicial de les bases.
El text íntegre de les bases amb la incorporació de l'al·legació presentada és el següent:
Bases convocatòria per al foment de la contractació laboral per part de les empreses Sallentines i entitats sense ànim
de lucre.
1. OBJECTE.
L'objecte d'aquestes bases és incentivar la contractació per part de les empreses o entitats sense ànim de lucre del
municipi de Sallent, de persones que estiguin en situació d'atur i residents a Sallent, en nous llocs de treball.
S'estructura en tres modalitats:
• Modalitat 1: Conveni en pràctiques de formació provinents de projectes municipals.
• Modalitat 2: Contracte laboral amb persones menors de 45 anys.
• Modalitat 3: Contracte laboral amb persones majors de 45 anys.
La jornada laboral podrà ser parcial o sencera.
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva i s'iniciarà transcorreguts vint dies hàbils des de la
publicació d'aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA.
2.1. PER ALS TREBALLADORS.
Les persones proposades per contractar en aquest programa han de complir els següents requisits:
- Residir a Sallent i poder-ho demostrar mitjançant empadronament.
- Estar en situació d'atur i de recerca de feina (demostrable mitjançant inscripció al Servei d'Ocupació de Catalunya o
informe de vida laboral de la Seguretat Social), i al servei d'ocupació local de Sallent.

Per tal de poder optar a l'incentiu objecte d'aquestes bases, les empreses hauran de complir en el moment de presentar
la sol·licitud i durant el període que dura el programa els requisits següents:
- Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi de Sallent.
- Estar al corrent de compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sallent, Seguretat Social i
Agència tributària.
- Disposar de la corresponent llicència d'activitat, d'acord amb la legislació vigent.
També podran participar en el programa les entitats constituïdes sense ànim de lucre del municipi.
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2.2. PER A LES EMPRESES.
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3. DESCRIPCIÓ DE L'INCENTIU.
En funció de les tres modalitats descrites en l'Objecte, l'incentiu serà el següent:
• Modalitat 1: Conveni de pràctiques amb l'empresa provinents de projectes municipals: cada conveni s'incentivarà amb
400 EUR/mes amb un màxim de 3 mesos, amb la possibilitat de convalidació de les pràctiques i formació en el gremi
corresponent, i amb l'obligatorietat de contracte laboral posterior amb l'empresa per un període de 6 mesos si s'han
acomplert els objectius del conveni, que podrà acollir-se a la resta de modalitats previstes en aquestes Bases si es
compleixen els requisits establerts.
• Modalitat 2: Persones menors de 45 anys: cada contracte s'incentivarà amb el 50% part del cost salarial del lloc de
treball (sou+seguretat social) amb un topall de 300 EUR/mes i un màxim de 6 mesos.
• Modalitat 3:Persones majors de 45 anys: cada contracte s'incentivarà amb el 50% part del cost salarial del lloc de
treball (sou+seguretat social) amb un topall de 400 EUR/mes i un màxim de 8 mesos.
Les persones contractades no poden haver format part de la plantilla de l'empresa en els últims 6 mesos.
L'empresa que sol·licita l'incentiu no pot haver realitzat en els últims 12 mesos acomiadaments improcedents.
L'empresa que sol·liciti incentius 2 anys consecutius, pot optar-hi si la persona contractada el primer any continua a
l'empresa, hagi deixat voluntàriament la feina, o hagi estat expedientada per falta greu. Aquesta informació es
demostrarà amb la presentació del document de relació de treballadors cotitzats a la Tresoreria General de la Seguretat
Social, TC2, i documentació acreditativa a tal efecte.
L'empresa que sol·liciti incentius una tercera vegada, a més de complir els requisits i presentar la documentació anterior,
haurà de presentar Pla d'empresa o documentació que justifiqui la necessitat de suport per la contractació d'aquest nou
treballador.
Les entitats sense ànim de lucre del municipi podran allargar l'ajut a 12 mesos, quan es justifiqui la necessitat de les
tasques realitzades pel treballador/a i la impossibilitat per part de l'entitat per fer-hi front. Aquest termini es podrà
prorrogar fins a 18 mesos en el cas que el treballador/a pertanyi al col·lectiu del municipi de més difícil inserció laboral,
concretament els majors de 45 anys.
No es podran sol·licitar incentius per més de 2 llocs de treball per empresa en un mateix any.
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
Per poder optar a la subvenció, l'empresa haurà d'omplir la sol·licitud que es podrà trobar a l'Oficina de Promoció
econòmica de l'Ajuntament de Sallent.
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:
- Fotocòpia compulsada del NIF de la persona jurídica o del DNI de la persona física sol·licitant.

- Demanda d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya, o informe de vida laboral de la persona a contractar.
- Fotocòpia compulsada del DNI de la persona a contractar.
Les entitats sense ànim de lucre que sol·licitin l'incentiu, hauran de presentar l'estat de comptes del darrer exercici i la
justificació de la necessitat de les tasques a realitzar.
Per les empreses que sol·licitin incentius un segon any consecutiu hauran de presentar també la relació de treballadors
cotitzats a la Tresoreria de la Seguretat Social, model TC2.
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- Breu explicació de les tasques a realitzar en el lloc de treball objecte del contracte, i tipus de contracte que s'aplicarà.
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5.RESOLUCIÓ D'ATORGAMENT PER A L'EMPRESA.
Es delega a la Junta de Govern Local la competència per resoldre les sol·licituds relacionades amb aquestes bases.
La no contestació de la sol·licitud tindrà caràcter desestimatori.
S'establirà una Comissió Tècnica de Valoració que vetllarà perquè les sol·licituds que es presentin compleixin els
requisits de la convocatòria, i realitzarà una proposta de resolució a l'òrgan competent.
La Comissió de Valoració estarà composta per:
- 2 tècnics de l'àrea de Promoció econòmica i Ocupació de l'Ajuntament.
- El Secretari de la Corporació o persona en qui delegui, que exercirà les funcions de secretari de la Comissió.
6. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PER A LA PERCEPCIÓ DE L'INCENTIU.
L'empresa haurà de presentar a l'Ajuntament la següent documentació per a procedir a la proposta de liquidació de
l'incentiu atorgat:
- Còpia simple del contracte de treball del treballador/a.
- Document d'alta del treballador/a a la Seguretat social.
- Butlletins de cotització mensuals a la seguretat social TC1 i TC2 de l'empresa, i comprovant de pagament.
- Comprovant de pagament de la nòmina al treballador.
- Fotocòpia de les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar l'incentiu.
En el cas de convenis:
- Conveni de pràctiques.
- Compte corrent del treballador en pràctiques, on ingressar l'incentiu del conveni.
7. PAGAMENT DE L'INCENTIU.
El pagament de l'incentiu es realitzarà a partir de la comprovació de la documentació justificativa presentada relacionada
en el punt anterior.
8. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA I ATORGAMENT.

Donada la vigència d'aquestes bases, la concessió de les presents subvencions té caràcter condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient en l'exercici pressupostari en què s'executi la despesa que suposa el pagament de les
mateixes.
9. ACCEPTACIÓ.
Per a l'efectivitat de la subvenció serà precís que les bases reguladores de la convocatòria siguin acceptades sense
reserves pel beneficiari mitjançant la signatura del document d'acceptació inclòs a la sol·licitud.
La falsedat o ocultació de dades, comportarà la revocació total de la subvenció.
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Els incentius al foment de la contractació laboral i conveni en pràctiques de formació tindran la dotació pressupostària
que estableixi el Pressupost vigent i posteriors.
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10. PUBLICACIÓ.
En compliment del previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, aquestes bases se sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi formulat
cap al·legació o impugnació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
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Sallent, 21 de març de 2017
L'alcaldessa acctal., Rosa Argelaguet Isanta

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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