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ANTECEDENTS DE FET 

Primer.- Vist que en data 3 d’abril de 2017, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) les bases específiques aprovades definitivament per al foment de la 
contractació laboral per part de les empreses Sallentines i entitats sense ànim de lucre; així 
com també l’obertura de la convocatòria pública per presentar les sol·licituds d’aquestes 
subvencions.  

Segon.- Vist que l’Ajuntament de Sallent dins l’àmbit de les seves competències i dins de 
la seva capacitat econòmica vol ajudar a pal·liar i a actuar davant de les conseqüències 
derivades dels efectes de la COVID-19; i per fer front aquesta crisi el Ple municipal celebrat 
el dia 5 de maig de 2020 va aprovar el “Pla de xoc per Sallent, Cabrianes i Cornet, 
emergència COVID-19”.  

Una de les mesures  previstes en aquest Pla de xoc és ajudar a les persones i famílies del 
municipi afectades per la crisi econòmica i social provocada per la  COVID-19 i amb la 
voluntat que aquestes mesures també reverteixin en l’economia local. 

Per aquest motiu es volen modificar les bases que regulen els incentius per al foment de la 
contractació laboral, i així, actuar en la desocupació sorgida arran de la crisi econòmica i 
social provocada per la COVID-19 i en la desocupació dels col·lectius més desfavorits que 
arran de la crisi encara és més difícil la seva entrada al mercat de treball. 

Tercer.- Vista la modificació de les bases específiques reguladores per l’atorgament de 
subvencions per al foment de la contractació laboral per part de les empreses Sallentines i 
entitats sense ànim de lucre, que consten a l’expedient. 

 

 



 

 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS), així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS).   

Segon.- Atès que d’acord amb l’article 11.1 de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Sallent, la concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és 
la forma ordinària de concessió de les subvencions. Procediment que requerirà, prèviament 
o conjunta a l’acte de convocatòria, de l’aprovació de les corresponents bases (art. 11.2). 

Tercer.- Considerant que l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, determina que la iniciació del procediment per a la concessió de subvencions 
s’iniciarà sempre d’ofici per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a la 
concessió de les subvencions convocades segons l’establert en el capítol II del Títol I de la 
mateix Llei i d’acord amb els principis de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

Quart.- Vist l’article 41 i següents de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques on es preveu la necessitat de 
publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment selectiu o de 
concurrència competitiva. 

Cinquè.- En compliment de les previsions contingudes a la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, per a la convocatòria de subvencions cal l’aprovació 
de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència. 

Sisè.- D’acord amb allò establert a l’article 124.2 del ROAS, les Bases es sotmetran a 
informació pública per un període de vint dies i es publicaran al BOP i al tauler d’anuncis 
de la Corporació; una referència d’aquest anunci s’insertarà al DOGC. 

Setè.- D’acord amb allò establert a l’article 124.3 del ROAS, l’aprovació de les bases 
correspon al Ple de la corporació o a l’òrgan superior de l’òrgan superior de l’organisme 
autònom, d’acord amb la seva normativa reguladora. 

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 

1.- APROVAR inicialment la modificació de les bases reguladores per al foment de la 
contractació laboral per part de les empreses sallentines i entitats sense ànim de lucre, 
que consten a l’expedient. 



 

 

2.- SOTMETRE les esmentades bases específiques a informació pública per un termini de 
20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la Corporació. 

3.- DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. L’anunci 
d’aprovació definitiva i el text íntegre de les bases aprovades definitivament es 
publicarà en el BOPB i una referència de l’esmentada publicació al DOGC. 

4.- DISPOSAR que la convocatòria pública per presentar les sol·licitud de subvencions 
continua oberta fins el dia 31 de desembre de 2021. 

 

 

 

Sallent, 6 de maig de 2021 
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