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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 6 d’abril 
de 2021, ha aprovat l’obertura de convocatòria pública per a l’atorgament de 
subvencions a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur del Prat de 
Llobregat, amb el text següent:

“En el Butlletí oficial de la província de Barcelona de data 19 de març de 2021 s’han 
publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, per a activitats
realitzades durant el període 2021-2023. 

Procedeix obrir convocatòria pública per a l’atorgament de les referides subvencions, 
convocatòria que es regirà per allò exposat en les bases reguladores especifiques abans 
esmentades i per l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament, aprovada el 5 de juny de 2013 i que figura publicada a la seu electrònica 
de la Corporació. En allò que no estigui previst en aquestes disposicions, serà d’aplicació 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament de 
desenvolupament, així com la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim 
local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions publiques.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local s’acorda per unanimitat:

Primer.- Obrir convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a empreses per a 
la contractació de persones en situació d’atur del Prat de Llobregat.

Segon.- Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també en el Butlletí oficial de la província de Barcelona a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions.

Tercer.- Podran sol·licitar subvenció qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa 
privada, que realitzi una activitat econòmica i disposi de capacitat legal per a subscriure 
un contracte laboral, que compleixin les condicions següents:

- Tingui un centre de treball o domicili social i/o fiscal al Prat de Llobregat.
- No hagi efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan 

judicial o realitzat un ERO en els 12 mesos anteriors a la data de la contractació 
per a la qual es sol·licita la subvenció i no hagi amortitzat places en aquest 
període.

- No hagi contractat en els últims 3 mesos a la persona proposada per aquesta 
contractació; excepte quan es sol·liciti subvenció per una transformació d’un 
contracte temporal a un indefinit.

- En el cas de que l’empresa beneficiària hagi presentat un ERTO, aquest s’haurà 
d’haver aixecat al menys parcialment i caldrà que no hi hagi cap treballador/a 
encara en situació d’ERTO amb el mateix perfil professional de la nova persona 
contractada.
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No podran beneficiar-se d’aquesta subvenció les ETT, les empreses dependents o 
societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics, i aquelles 
contractacions de personal per a activitats en les quals l’entitat o empresa ja sigui 
adjudicatària d’una concessió administrativa o contracte de serveis amb l’Ajuntament

Igualment queden excloses d’aquesta convocatòria les empreses que hagin estat 
beneficiàries d’aquesta assignació econòmica en els períodes anteriors, que vulguin 
contractar a persones que ja van contractar mitjançant aquesta assignació econòmica; 
excepte quan es sol.liciti per una transformació d’un contracte temporal a un indefinit.

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

- Persones desocupades que estiguin empadronades al Prat de Llobregat amb una 
antiguitat mínima de 6 mesos de residència a la data d’inici del contracte.

 Que estiguin registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya 
(OTG) com a demandants d’ocupació en situació d’atur abans del contracte.

Només es subvencionaran contractes a jornada complerta i celebrats a partir de l’1 de 
gener de 2020.

El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d’aquest 
programa serà de 5.

Quart.- S’estableixen dos períodes de presentació de sol·licituds:

Primer termini: el període de presentació de sol·licituds començarà el dia següent a 
comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP i acabarà el 31 de maig de 
2021.

En cas que no s’exhaureixi la totalitat del crèdit pressupostari es podrà obrir un segon 
termini, que serà convenientment anunciat i publicat, per a la presentació de sol·licituds. 
En aquest cas el termini serà:

Segon termini: el període de presentació de sol·licituds començarà el 16 d’agost i 
acabarà el 15 d’octubre de 2021.

En compliment del que determina l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones
jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, aquelles que exerceixin una activitat
professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, hauran de relacionar-se
amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament. La no observança d’aquest requisit comportarà la inadmissió de la
sol·licitud sense més tràmit.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses a tràmit. Si la sol·licitud no 
reuneix els requisits establerts a les bases o no incorpora la documentació necessària, es
requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el termini de deu dies, amb l’advertiment que 
si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 68 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, prèvia resolució dictada a l’efecte.

Cinquè.- El procediment de concessió de les subvencions és l’establert en els articles 15 a 
18 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament. L’avaluació de les sol·licituds es portarà a terme d’acord amb els criteris 
establerts en les bases reguladores específiques, per una comissió avaluadora que 
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elaborarà un informe o acta sobre la base del qual, el tinent d’alcalde competent 
formularà la proposta. La comissió avaluadora estarà integrada per les persones 
següents:

Presidència: El tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Juan Carlos Moreno Roig

Vocals: La directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Esther Pujol Martí
La Cap d’Activitat Econòmica, Agustina Rodríguez Sancho
La Cap d’Ocupació i Economia Social,  Marga Santiago Paz

Secretària: La tècnica de Promoció Econòmica, Anabel Martínez García

L’òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local en el termini màxim de 40 
dies des de la finalització del termini fixat per a la presentació de sol·licituds. Les 
resolucions de concessió es notificaran als interessats i seran objecte de publicació a la 
seu electrònica de l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Sisè.- L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de 200.000 euros, a càrrec de la partida pressupostària (051) 2413 
48906 Transferències corrents, ajuts a la contractació i centre de cost 502 206.

La determinació de l’import assignat a cada subvenció es realitzarà de la forma següent:
- Contractació temporal de 6 mesos: 1.000 euros 
- Contractació temporal de 12 mesos: 2.000 euros 
- Contractació temporal de 12 mesos de col.lectius vulnerables: 2.500 euros 
- Transformacions de contractes temporals a indefinits: 2.000 euros 
- Transformacions de contractes temporals a indefinits de col.lectius vulnerables: 

2.500 euros 
- Contractació indefinida: 4.000 euros 
- Contractació indefinida de col.lectius vulnerables: 5.000 euros 

Es consideraran col.lectius vulnerables per a aquestes bases: aturats de llarga durada,
dones, persones majors de 45 anys, joves menors de 29 anys, persones en situació
irregular i persones amb diversitat funcional.

Es considera que es compleix la condició d’aturat de llarga durada sempre i quan no hagi 
treballat més de 90 dies en els darrers 365 dies previs a la contractació.

Se consideraran subvencionables:
Les despeses salarials i de seguretat social a càrrec de l’empresa dels treballadors/res 
contractats/des durant els mesos de contracte subvencionat.

L’import de la subvenció es farà efectiu quan el beneficiari justifiqui les despeses de 
contractació.

L’empresa beneficiària podrà optar a justificar les despeses subvencionables de forma 
semestral. En aquest cas, un cop revisada i conformada la documentació acreditativa es 
procedirà al pagament de la part proporcional de la subvenció corresponent.

Setè.- Les subvencions concedides s’hauran de justificar en el termini i en la forma 
indicats en les bases reguladores.

Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció atorgada i, si escau, el 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, quan la persona beneficiària 
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incompleixi les obligacions establertes en les bases reguladores de la subvenció o en la 
normativa general de subvencions.

Les persones beneficiàries podran renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, 
a la subvenció atorgada, si ho comuniquen a l’Ajuntament en un termini màxim de 15 
dies des del moment en què es produeixi el fet que va motivar la renuncia. L’òrgan 
competent de l’Ajuntament dictarà la resolució que procedeixi.

Vuitè.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l’Ajuntament serà 
inclosa en un fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà 
tractada amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d’acord amb els principis 
de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. “

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar, de 
manera optativa i no simultània, els recursos següents:

a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar, davant el mateix òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut 
notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci. 
Llavors en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què s’entén 
desestimat per silenci el recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de 
reposició. Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

El Prat de Llobregat
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