
AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Assumpte: Bases reguladores de les subvencions per a 2017 a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT
PENEDÈS.

La Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic i Projeccló Exterior
proposa que se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideracíó i votació, el
dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2016r va
aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats
que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS, Ocupació a la
industria local a l'Alt Penedès, subvencionat per la Diputació de Barcelona, bases que
van ser aprovades definitivament en el Ple municipal de data 19 d'abril de 2016.

Vist l'informe emès per la cap del servei drOcupació i Formació en el sentit que
segons l'experiència de les convocatòries de l'any 2016 realitzades per l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès i altres Ajuntaments que s'han adherit a aquest programa
subvencionat per la Diputació de Barcelona, és oportú fer diverses modificacions a
les bases reguladores amb vista a la convocatòria de 2017. Fonamentalment es tracta
d'adaptar-se al mercat laboral de la zona, i preveure ajuts de 1.800 per a
contractacions d'almenys 6 mesos de durada a temps complet, i de 900 euros per a
contractacions d'almenys 3 mesos. La convocatòria de 2016 exigia contractes laborals
de durada mínima 12 mesos, i el nombre de sol. licituds fou escàs, per la dificultat de
les empreses de comprometre's a contractacions laborals de 12 o més mesos.

De conformitat amb el que disposa l'article 239 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, l'activitat de foment l/han de desenvolupar les entitats locals d'acord
amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de lliUre concurrència i d'igualtat,. i
amb adequació a la legalitat pressupostària. Per tant, l'atorgament de subvencions i
ajuts a favor dels ciutadans, entitats i empreses, en igualtat de condicions, en tant
que constitueix una manifestació típica de l'activitat pública de foment, ha de
respectar també les exigències derivades d'aquests principis legals.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix amb
caràcter general, les normes de procediment i règim jurídic que afecten les
subvencions que poden atorgar els ens locals. Amb caràcter previ a l'atorgament
de les subvencions i després d'haver concretat un pla estratègic, la Llei, fa
referència a les normes que s'estableixen per elaborar les bases reguladores de
concessió de subvencions. Així mateix, els articles 118 i següents del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny estableixen el contingut de les bases i la seva forma d'aprovació i modificació.

Atès que les bases aprovades l'any 2016 tenien efectes únicament durant 2016, i
ara es tracta d'aprovar les bases per a la convocatòria de 2017, equlvalents a les
de l'any anterior però amb certs ajustos i modificacions, [a més important i



substancial de les quals (durada mínima de les contractacions subvencionades) ja
s'ha esmentat.

Per tot l'exposat anteriorment¡ la Comissió Informativa de Desenvolupament
Econòmic i Projecció Exterior proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

1. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS¡
Ocupació a la industria local a l'Alt Penedès subvencionat per la Diputació de
Barcelona¡ per a l'any 2017¡ d'acord amb el text de bases que consta incorporat a
l'expedient.

2. Sotmetre a informació pública les bases, mitjançant la publicació d'un anunci en el
Butl!etÍ Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació¡ per un
termini de vint dles per tal que els interessats presentar al.legacions i/o
suggeriments. En el cas que es presentin al. legacions, el Ple les resoldrà i
aprovarà definitivament les bases de la convocatòria. En el cas que durant
l'expressat període no es presentin reclamacions o al. legacions, les bases
s'entendran aprovades definitivament sense necessitat d1un nou acord exprés.

3. Una vegada aprovades definitivament les bases, entraran en vigor l'endemà de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, i s'inserirà també una
referència de l'a~1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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