
  

 

ACLARIMENT 

 

Per resolució de 8 d’abril de 2021, de la regidora delegada d’Ocupació, Empresa i 
Coneixement, modificada per resolució rectificativa de la regidora delegada 
d’Ocupació, Empresa i Coneixement de 9 d’abril de 2021,  es va acordar el següent:  

 

“Resolució 

Cristina Cruz Mas, tinent d’alcalde i regidora delegada d’ocupació, Empresa i 
Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu relatiu a la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a les empreses per a la contractació de 
persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la 
Diputació de Barcelona, dicto la Resolució següent que es fonamenta en els 
antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen 
 

Antecedents 

 

1. En data 18 de febrer de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar les bases 

reguladores i la convocatòria de les Ajudes a les empreses per a la 

contractació de persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació 

de l’ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona. 

2. Aquestes bases es van sotmetre a informació pública per un termini de vint dies 

a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, per  a la presentació de reclamacions i al·legacions. 

Les esmentades bases es van publicar al BOPB el dia 10 de març. 

3. El dia 11 de març de 2021, es va publicar al BOPB l’extracte de la convocatòria 

de les Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació 

d’atur, en el març del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de 

Barcelona 

4. A l’Ajuntament de Manresa s’han rebut vàries consultes en relació amb aquesta 

convocatòria, sobretot pel que fa referència a la data del contracte de treball 

per tal que aquest pugui ser subvencionable. 

5. Per tal de donar una resposta a aquesta consulta es creu convenient fer un 

aclariment, sense que aquest aclariment alteri o modifiqui el contingut de les 

bases i de la convocatòria. 

6. En dates 7 i 8 d’abril de 2021, el Cap del Servei de Desenvolupament Local i la 

tècnica d’administració general han emès sengles informes en relació amb 

aquest aclariment 

 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. D’acord amb els articles 13 i 14 de la Llei 13/2015, 
de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació públic de Catalunya, l’Ajuntament de 
Manresa com a entitat que forma part del sistema d’ocupació de Catalunya,  té entre 
els seus objectius fomentar el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en 
l’àmbit local així com detectar les necessitats de suport acompanyar a les persones i 
donar-los les eines per a que desenvolupin les habilitats i capacitats que els permetin 



  

millorar la seva situació laboral o professional, detectant les necessitats de suport i 
promovent l’atenció reforçada dels col·lectius amb més dificultats d’inserció. 
 
2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes ajudes per part de les Administracions 
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de 
subvencions. 
 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 
de l’esmentada Llei 38/2003 així com d’una convocatòria pública. 
 
3. Àmbit temporal dels contractes i procediment de selecció 
 
D’acord amb l’article 8 de les bases reguladores i l’apartat sisè de l’extracte de la 
convocatòria  
 
“Les despeses a subvencionar seran les que es produeixin des de la formalització del 
contracte i en tot cas fins al 31 de desembre de 2021.  
 
En qualsevol cas el màxim de despeses a subvencionar serà de 6 mesos. 
 
La documentació justificativa haurà de presentar-se com a màxim el dia 15 de febrer 
de 2022 
 
Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un 
mateix any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la 
convocatòria corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou 
àmbit temporal i un nou termini de presentació de sol·licituds. “ 
 
Altrament, l’article 7 de les bases reguladores i l’apartat sisè de l’extracte de la 
convocatòria establien 

 

“Les persones contractades hauran de complir tots els requisits següents: 

a) Tenir la consideració de persona aturada. Es consideren persones aturades 
aquelles que estiguin inscrites amb anterioritat a la formalització del contracte 
al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació i, a més, 
també podran estar-ho als Serveis Locals d’Ocupació. 

b) No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi 

o aliè),  

c) No cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS, a  

excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que 

estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions. 

d) Trobar-se en un dels dos supòsits següents: 

 Persones que s’hagi trobat en situació d’atur arran de la crisi sanitària de la 
COVID19 (inscrits com a DONO al SOC a partir del 16 de març de 2020)  

 Persones incloses en els col·lectius de risc d’exclusió social definits per la 
Diputació de Barcelona 

e) No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos 

immediatament anteriors a la data  de formalització del contracte. 



  

f) No tenir relació de parentiu amb l’empresari – o grup d’empreses al qual 

pertany- que el contracti fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat. 

 

En tot cas, les persones a contractar seran proposades pel Centre d’Iniciatives per 
l’Ocupació  (CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui preseleccionarà vàries persones 
que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la farà l’empresa 
d’entre les persones preseleccionades pel CIO.” 
 
 
D’acord amb aquestes bases i la convocatòria  els contractes hauran de tenir una 
durada mínima de 3 mesos i podran subvencionar-se les despeses des de la 
formalització del contracte i fins a 31 de desembre de 2021, però no s’indica de forma 
clara i precisa la data a partir de la qual els contractes podran ser subvencionables. 
 
Per tal d’aclarir aquest dubte es proposa indicar una data a partir de la qual el 
contracte pot ser subvencionable tenint en compte que aquest contracte haurà de 
complir la resta de requisits establerts en les bases i en la convocatòria. 
 
Altrament, l’article 7 de les bases reguladores i l’apartat sisè de l’extracte de la 
convocatòria exigeix que “les persones a contractar siguin proposades pel Centre 
d’iniciatives per l’ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui preseleccionarà 
vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la 
farà l’empresa d’entre les persones preseleccionades pel CIO. “ 
 
Per tant,  d’acord amb aquest redacció ha de ser el Centre d’Iniciatives  per l’Ocupació 
(CIO)  qui proposa les persones a contractar, pre-selecciona i les envia a les empreses 
per tal que aquests facin la selecció final. Ara bé, no s’indica com s’ha d’actuar en cas 
que el CIO no disposi d’una borsa de persones que compleixin el perfil sol·licitat. 
 
Davant d’aquest buit es proposa introduir un aclariment per tal que les empreses que 
vulguin optar a les ajudes tinguin coneixement de com han d’actuar en cas que el Cio 
no disposi d’una borsa de persones que compleixin el seu perfil 
 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a  la introducció d’aclariments és 
l’alcalde president, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim local, article 53 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 i article 
10 del Reglament Orgànic municipal.  
 
En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada 
per Resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 2020 i publicada al BOPB del 
dia 6 de juliol de 2020, 
 
Resolc  
 
Primer. Formular a la convocatòria d’ajudes a les empreses per a la contractació de 
persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la 
Diputació de Barcelona els següents aclariments: 
 

1. Data a partir de la qual els contractes podran ser subvencionables.  
 
Podran subvencionar-se els contractes formalitzats a partir del dia 12 de març de 2021 
(inclòs), data que coincideix amb l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i amb l’inici del termini de presentació 



  

de sol·licituds. 
 
En qualsevol cas, però, els contractes hauran de complir la resta de requisits establerts 
en les bases i en la convocatòria. Això significa la necessitat que les persones 
contractades siguin proposades pel CIO, qui preseleccionarà vàries persones que 
compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa i que, alhora, es correspongui a un dels 
col·lectius indicats a les bases i la convocatòria d'aquestes ajudes.  Per tant, 
prèviament a la contractació, les empreses hauran d’haver posat l’oferta de treball al 
CIO per tal que aquest gestioni l’oferta i pugui proposar i seleccionar les persones. 
 
Qualsevol contracte d’una persona que no hagi estat proposada i preseleccionada pel 
CIO amb anterioritat a la formalització del contracte, no reunirà els requisits de les 
bases i de la convocatòria i per tant no podrà ser objecte de l’ajuda.  
 
Així mateix, la proposta i preselecció pel CIO i la posterior contractació de la persona 
amb anterioritat a la resolució d’atorgament de l’ajuda no crearà cap dret a favor de les 
empreses i/o entitats contractants, sinó que aquests participaran en el concurs públic 
en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants de les ajudes. 
 

2. Inexistència de borsa de persones amb el perfil sol·licitat 
 
En el cas que el Centre d’iniciatives per a l’Ocupació (CIO) no disposi d’una borsa de 
persones que compleixin el perfil sol·licitat, se sol·licitarà a l’empresa i/o entitat 
sol·licitant que modifiqui el perfil o les condicions sol·licitades.   
 
Segon. Aquests aclariments no alteren ni modifiquen les bases reguladores ni la 
convocatòria de les ajudes  a les empreses per a la contractació de persones en 
situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de 
Barcelona 
 
Tercer. Ordenar la remissió d’aquests aclariments a la  Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona.  
 
 

 
 
 


