
 

 

 

BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EN LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS EN 

CONCEPTE DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL, 

TALENT I TECNOLOGIA LLUÇANÈS: ALIMENTACIÓ. 

D’acord amb el què s’estableix al projecte Treball, Talent i Tecnologia, aprovat per Diputació de 

Barcelona dins dels 19 projectes transformadors que formen part del Pla de Mandat de la Corporació 

2020-2023, que adjudica de manera directa, mitjançant fons de prestació, als ajuntaments del Lluçanès 

la dotació de diners per dur a terme el projecte en el sector alimentari, i que executarà el Consorci del 

Lluçanès, amb l’objectiu de promocionar l’ocupació i la reactivació econòmica, que es concreta en el 

desplegament d’un Pla Integral basat en l’impuls de la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital 

de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

Es procedeix a convocar els ajuts pertinents.  

Més enllà dels instruments habituals de foment de l’ocupació i la promoció econòmica de què disposa 

el Consorci del Lluçanès, en l’exercici de les activitats complementàries que defineix l’article 71.1 del 

Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, esdevé necessari comptar amb una línia de subvencions específica, en forma de 

bonificacions a les empreses per la contractació amb l’objectiu de subvencionar la contractació de 

persones formades en el marc del projecte o amb el compromís de formació per part de l’empresa, 

complementària a l’aprovada pel Ple del Consorci en la sessió celebrada el 25 de maig de 2021. 

Article 1. Objecte  

L’objecte de les presents bases reguladores és subvencionar la contractació dins el marc del 

projecte  TTT Lluçanès: alimentació i en els casos de: 

 Contractació de persones formades en algunes de les formacions realitzades. 

 Contractació de persona amb el compromís que l’empresa formi a la persona amb un mínim de 

30 hores, 

i que les empreses interessades tinguin la seva seu o centre de treball al Lluçanès, amb l’objectiu de 

promoure l’ocupació i la reactivació econòmica del territori. Treballant per reduir la bretxa digital i la 

reducció de les desigualtats econòmiques. 

L’objectiu d’aquestes subvencions és la selecció de persones interessades en millorar la seva 

ocupabilitat per tal de fomentar-ne la seva contractació, a través d’un sistema de bonificacions per 

les empreses contractants. 

Article 2. Beneficiaris i requisits  

2.1 Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es dediquin 

directament o indirecta al sector de l’alimentació i que contractin laboralment una o més persones 

usuàries de la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació del Lluçanès. 

També poden ser sol·licitants o beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques usuàries de 

la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació del Lluçanès que, directament o a traves d’una persona 

jurídica creada a l’efecte, manifestin el seu compromís de posar en marxa un projecte d’empresa 

d’acord amb el Servei d’Empresa del Consorci del Lluçanès i facin efectiu el compromís esmentat. 

2.2 Els requisits per obtenir la condició de beneficiari són: 

Per empreses que contractin laboralment a una o més persones: 



 

a) Estar legalment constituïdes. 

b) Disposar de tots els permisos exigibles relatius a l’activitat econòmica que es desenvolupa. 

c) Tenir el centre de treball i/o el domicili fiscal al Lluçanès. 

d) No estar afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, 

del 17 de novembre, general de subvencions. 

e) Estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social.  

f) No haver pres decisions extintives improcedents en els sis mesos anteriors a la celebració 

del contracte. 

g) Reflectir la justificació de la subvenció als registres comptables de l’empresa.  

Per a persones autònomes: 

a) Estar donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de 

Previsió Social.  

b) Estar empadronades en algun dels  municipis del Lluçanès. 

c) Reflectir la justificació de la subvenció als registres comptables. 

2.3 Queden excloses de la subvenció: 

 Les empreses que ofereixen serveis d'intermediació d'ocupació (empreses de treball temporal). 

 El mateix lloc de treball només es pot subvencionar una vegada en el seu màxim import 

subvencionable. Aquesta quantitat pot ser atorgada a través d'un sol contracte laboral o bé 

mitjançant la suma de diversos contractes. 

 Si una empresa ja ha exhaurit la subvenció màxima permesa per la contractació d'una persona, 

aquesta no pot tornar a demanar subvenció per la mateixa persona treballadora ni en el marc 

de la present convocatòria ni en altres edicions de la mateixa. 

Article 3. Crèdit pressupostaris 

Per fer front a aquesta subvenció, s’ha dotat la partida 241,480,00 del pressupost del Consorci del 

Lluçanès per a l’any 2021 i 2022, d’una dotació de 24.000,00 euros. La subvenció es concedirà per 

estricte ordre de presentació de la sol·licitud en el Registre d’Entrada del Consorci del Lluçanès i fins 

els seu esgotament. 

Article 4. Procediment de concessió i criteris de valoració  

 4.1. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions és la concurrència no competitiva, 

mitjançant el qual l’atorgament es realitza per estricte ordre d’entrada. 

4.2. Els criteris de valoració per accedir a aquestes subvencions consisteixen en el compliment per 

part del/la sol·licitant dels requisits que estableixen les presents bases reguladores i convocatòria. 

4.3. El criteri de repartiment consistirà en la classificació de les sol·licituds presentades en funció de 

l’estricte ordre de presentació al Registre d’Entrada del Consorci del Lluçanès. La relació de 

sol·licituds resultant determinarà la prelació d’aquestes pel que fa a la concessió de les subvencions 

fins a esgotar els crèdits disponibles. 

4.4. Les sol·licituds presentades seran revisades pel personal tècnic del Consorci del Lluçanès i els 

resultats seran aprovats pel President del Consorci del Lluçanès, i es resoldrà en un màxim de 3 

mesos.  

4.5. En tot el procediment es respectaran els principis de publicitat, transparència, concurrència, 

igualtat i no discriminació. 



 

Article 5. Quantia individualitzada de la subvenció 

Els imports a percebre proporcionalment segons la durada i condicions del contracte laboral seran 

únicament les que es presenten a continuació:   

Característiques de la 

contractació  

Import a 

percebre 

(mensual) 

Import a 

percebre    (total) 

Jornada complerta / 6 mesos  250 €  1.500€ 

Mitja jornada / 6 mesos  125 € 750 € 

 

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen un import total de 24.000,00€, previstos en la partida 

pressupostària corresponent al Projecte estratègic TTT Lluçanès: alimentació, 2021-2022. 

Article 6. Sol·licitud i terminis 

6.1. Les sol·licituds s’han de formular d’acord amb el model normalitzat i d’acompanyar dels documents 

següents:  

a) Còpia de la documentació acreditativa de la identitat de la persona física o jurídica sol·licitant: NIF, 

NIE o CIF. 

b) Manifestació del compromís de formalitzar contracte o contractes, amb la seva descripció (nombre 

de contractes, tipologia, ubicació de l’establiment) o del compromís de posar en marxa un projecte 

de empresa d’acord amb un pla d’empresa elaborat i validat conjuntament amb el Servei d’Empresa 

del Consorci del Lluçanès, en el cas de les persones emprenedores.  

c) En el cas de les empreses, còpia de l’escriptura o document de constitució. Escriptura de constitució 

de l’entitat, si és persona jurídica, i dels poders amb que actua qui formula la sol·licitud, en el cas 

dels emprenedors, dependrà de la forma jurídica triada per al projecte d’empresa 

d) En cas d’empreses amb centre de treball al Lluçanès, llicència d’activitat econòmica.  

e) En el cas de les persones treballadores autònomes, certificat d’alta al Règim Especial de 

Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social corresponent. 

f) Justificació dels compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

g) Declaració responsable segons el model normalitzat conforme el/la sol·licitant acrediti: 

 Que és coneixedor/a de les bases reguladores i convocatòria de les subvencions, en 

concepte de bonificacions a la contractació, a les persones treballadores autònomes i 

empreses amb seu al Lluçanès, en el marc del projecte TTT Lluçanès: alimentació. 

 Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queda 

assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la 

denegació o revocació de la subvenció. 

 Que, ateses les bases reguladores i convocatòria de les subvencions, reuneix els requisits 

per ser beneficiari/ària. 

h) Document on constin les dades bancàries del/la sol•licitant (número de compte corrent i titularitat) 

degudament validat per l’entitat bancària, on ingressar la subvenció en cas de ser beneficiari/ària. 

6.2. En cas que la persona sol·licitant no aporti tota la documentació o no compleixi els requisits 

establerts, se li requerirà perquè en el termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els 

documents perceptius. Si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud. 

6.3. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre d’entrada del Consorci del Lluçanès o a través de 

qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques, a partir dels 20 dies hàbils de publicació de la 

convocatòria. Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del tràmit d’instància genèrica de la seu 

electrònica del Consorci del Lluçanès (www.llucanes.cat), annexant el model de sol·licitud degudament 

complimentat, que també estarà a disposició dels sol·licitants a la mateixa web.   



 

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 d’agost de 2022.  

Article 7. Termini de resolució i notificació 

7.1. El termini màxim per resoldre i notificar la concessió d’aquestes subvencions és de tres mesos a 

comptar des de la data de finalització de presentació de sol·licituds. 

7.2. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

7.3 El llistat de beneficiaris dels ajuts es publicarà a la web del Consorci del Lluçanès 

(www.llucanes.cat) i es comunicarà a tots els interessats a través de notificació electrònica. 

Article 8. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

Per tal de justificar el compliment dels requisits establerts en les presents bases, referents al 

contracte i a les persones objecte del mateix, els beneficiaris hauran d’aportar la següent 

documentació:  

 Còpia del contracte laboral degudament signat per les parts i amb acreditació del seu 

enregistrament o còpia del document d’alta en l’IAE i en el règim d’autònoms de la Seguretat 

Social, en el cas d’emprenedors.  

 TC2 dels mesos que acreditin la contractació amb el segell o l’empremta que acrediti el 

pagament o rebuts de la cotització en el règim d’autònoms de la Seguretat Social, en el cas 

d’emprenedors. Si fos necessari, l’equip tècnic que gestiona les justificacions econòmiques 

pot demanar documentació complementària. 

Article 9. Publicitat  

La convocatòria es publicarà al BOP Barcelona per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS).   

  

Disposició final 
En tot allò no recollit en aquestes Bases Específiques la Convocatòria es regirà per la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la 

desenvolupa. 

  

  

  

  


