
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Segell

 F_RESOLUCION 

 
   

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).

Vist que en data 16 de setembre de 2020 va dictar el decret número 1563, d'aprovació les bases reguladores i la 
convocatòria 2020 per la concessió de subvencions a empreses per a la contractació de persones desocupades 
del municipi de Sant Sadurní d'Anoia i a nous autònoms.

Vist que el contingut de les bases es troba al tauler d'anuncis de l'Ajuntament , anunciat  al BOPB en data 30 de 
setembre de 2020  CV 20200025631

Vist que per tal de donar compliment a les previsions del Pla Normatiu de l'ajuntament de Sant Sadurní 
D'anoia per a l'any present any 2022, aprovat el dia 22 de febrer per Ple de l’ajuntament, PLE/3/29/2022, 
que preveu Regular les condicions d'accés i obtenció de les subvencions que anualment s’atorguen en 
concurrència no competitiva a particulars en matèria de promoció econòmica, emprenedoria i ajuts a 
autònoms. 

Vist  l'objectiu  estratègic  és  el  desenvolupament  econòmic  de  la  vila,  impulsant  les  activitats per 
aconseguir, principalment, la generació d ' ocupació, mitjançant l'acompanyament a les empreses del 
municipi  en  el  seu  creixement, i  entre  d'altres,  la  generació  de noves iniciatives empresarials, 
acompanyant a les persones emprenedores per tal que facin realitat el seu projecte.

Vist que l'import total que es destinarà al foment d'aquestes actuacions és de 3.500,00 euros i anirà a 
càrrec de l'aplicació pressupostària P 014 2411 48900  RC 220220008217

Vist l’informe tècnic favorable emès pel departament de Promoció Econòmica.

A l'empara d'allò que disposen els articles 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text  
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions 
efectuades per l'alcalde-president d'aquest Ajuntament mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 109/2022 de data 18 de  
gener de 2022.

Per tot l'exposat aquesta Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
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PRIMER.-  APROVAR la convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació de persones 
desocupades del municipi de Sant Sadurní d'Anoia i a nous autònoms per al 2022, per un import màxim 
de TRES MIL CINC CENTS EUROS (3.500,00 €), amb un termini de presentació de sol·licituds des de 
l'endemà de la publicació al BOPB, fins a l'exhauriment  de la  dotació  pressupostària  destinada a la 
prestació i com a data límit es fixa el 30 de novembre de 2022.

SEGON.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de TRES MIL 
CINC CENTS euros (3.500 €) amb càrrec a l'aplicació 014 2411 48900 “concessió de subvencions a 
empreses per a la contractació de persones desocupades del municipi de Sant Sadurní d'Anoia i a nous 
autònoms”.

TERCER.-  Les bases reguladores es publicaran al Portal de Transparència, a la Seu electrònica d'aquest

Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, a través de la BDNS. L'extracte de la convocatòria és el següent:

Beneficiaris:
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria especificada a l’apartat 1 de les Bases 
reguladores específiques en matèria de Promoció econòmica, les persones físiques o jurídiques que hagin de 
realitzar l’activitat que fomenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)

• Empreses del municipi legalment constituïdes, que contractin per un període mínim de 6 mesos i una
jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades empadronades al municipi de Sant
Sadurní d'Anoia, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball municipal.

• Autònoms amb seu social a Sant Sadurní d'Anoia, que contractin per un període mínim de 6 mesos i una
jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades empadronades al municipi de Sant
Sadurní d'Anoia, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball municipal.

• Nous autònoms del municipi que es constitueixen d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de
la Seguretat Social [RETA]. La situació ha de ser l'alta inicial i que no hagin estat en situació d'alta en els 2
anys immediatament anteriors.

Requisits per empreses i autònoms beneficiaris
b.1) Empreses i autònoms:
1. La seu social ha de situar-se dins el terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
2. No hagin efectuat acomiadaments de treballadors, a excepció dels ERTOs a conseqüència del COVID
19, ens els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita la subvenció.
3. No estar compresa en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de subvencions.
4. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.
5. Siguin empreses usuàries del Servei d'Ocupació de Sant Sadurní d'Anoia.
6. Que formalitzin o hagin formalitzat un contracte laboral, a partir de l'01 de desembre de l’any anterior a la
convocatòria d’aquestes bases i fins el 30 de novembre de l’any en curs, amb una persona/es que reuneixin els 
següents requisits:
• Estar empadronats al municipi de Sant Sadurní d'Anoia amb una antiguitat mínima de sis mesos de
residència a la data d'inici del contracte. L'Ajuntament comprovarà que la persona contractada
compleix amb aquest requisit.
• Estar en situació legal d'atur.
• Ser usuaris del Servei Local d'Ocupació, i que siguin derivats des del mateix mitjançant una oferta.
b.2) Nous autònoms:
1. Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi amb una antiguitat mínima de 3 mesos a
la publicació de la convocatòria.
2. Que hagi ubicat l’activitat professional a Sant Sadurní d'Anoia amb una antiguitat mínima de 3 mesos
a la publicació de la convocatòria.
3. Que compti amb un Pla d'Empresa i Pla econòmic-financer a 3 anys.
4. Que desenvolupi una activitat professional o econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles
relatius a l'activitat.
5. La situació ha de ser l'alta inicial en el RETA, entre 01 de desembre de l’exercici anterior a la convocatòria
i el 30 de novembre de l’any en curs, i que no hagin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament
anteriors.
6. Acreditar un mínim de 6 mesos de permanència en aquest règim.
7. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.
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La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació
dels documents de l’article següent.

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les bases reguladores, és l’atorgament de subvencions per part de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia a empreses i a autònoms que contractin a persones desocupades del municipi 
de Sant Sadurní d'Anoia, i a nous autònoms, d'acord amb les previsions de les presents bases. que compleixin els  
requisits establerts a les mateixes, amb la finalitat de promoure serveis i activitats en matèria de cohesió social del  
municipi fomentant l'ocupació de les persones desocupades i la seva inserció laboral en teixit empresarial de Sant 
Sadurní d'Anoia, corresponent a l’àrea de Promoció econòmica.

Bases reguladores:
Les Bases reguladores estan publicades en el BOP  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  corresponent al dia 
25 de setembre de 2019  
Quantitat

Aprovar l’Autorització (A) per un import de TRES MIL CINC CENTS EUROS (3.500,00 €). amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 014 2411 48900 “Concessió de subvencions a empreses per a la contractació de persones 
desocupades del municipi de Sant Sadurní d'Anoia i a nous autònoms” de l'exercici 2022.

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
El procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases serà el de concurrència no  
competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran presentar-se les persones físiques i jurídiques que  
compleixin els requisits que s’exigeixin, en la forma i en el lloc que s’hi determinaran. La convocatòria es publicarà a  
la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província de Barcelona. El procediment de concessió de  
les subvencions serà l’establert en els articles 14 i següents de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament i concretat en l’acord de convocatòria.

Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà  des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta 
convocatòria per part de la Base de Dades Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP Barcelona). 
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita l’Ajuntament, d’acord al que 
dictaminen les bases.

Termini d’execució.
De l'1 de desembre de l'any 2021 fins el 30 de novembre de l'any 2022, ja siguin altes d'autònom o contractació de 
persones desocupades sempre que compleixin el requisits de la convocatòria

Termini i forma de justificació
La justificació de la subvenció atorgada s'haurà de presentar per instància, segons formulari normalitzat a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o al Centre de Serveis Nexes.
Aquesta instància haurà d'anar acompanyada de la documentació justificativa següent: Compte justificatiu
simplificat (per subvencions inferiors a 3.000€), que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases.
2) Memòria econòmica justificativa d’acord amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS
3) Documentació:
A. Per empreses:
– Còpia de les nòmines i justificants de pagament. Còpia dels RLC i RNT (TC1 i TC2) dels mesos
que acreditin la contractació i justificants de pagament.
– Certificat bancari de titularitat i compte.
B. Per nous autònoms:
– Certificat bancari de titularitat i compte.
– Rebuts del pagament de la primera quota d'autònom sens perjudici que es
faci efectiu el pagament de la subvenció transcorregut el primer mes, el beneficiari s'obliga a
presentar mensualment els rebuts de la resta de les cinc mensualitats, per tal que quedi
acreditat el mínim de 6 mesos de permanència.
La justificació es podrà presentar fins a dos mesos després de finalitzar la contractació.

Altres dades d’obligat compliment 
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta convocatòria de subvencions, i d’acord 
amb l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, aprovades definitivament pel Ple 
d’aquesta Corporació el 27/10/2010, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 7 
de gener de 2011

QUART.- DONAR trasllat d'aquest acord al departament de promoció econòmica i intervenció.
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VOTACIÓ : L'acord és aprovat per unanimitat dels membres presents .
 
 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
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