PROPOSTA D'ACORD JGL
Ref.: 2019/2243/298 - Sol·licitud 2019 CC13-6 REPLAC, S.A.

Vist l’escrit presentat per l’empresa REPLAC, S.A. en data 14 d’octubre de 2019,
amb número general d’entrada 36820, en el qual sol·liciten una subvenció per al projecte
Ocupa’m 6+6 i l’escrit presentat en data 24 d’octubre de 2019 amb número general d’entrada
38061 sol·licitant un import de 10.490,76€.
Atès que el punt tercer de les Bases Generals estableix la quantia màxima a atorgar
pels conceptes de salari brut mensual, inclosa la prorrata de pagues extraordinàries i les quotes
de la seguretat social a càrrec de l’empresa, que varia en funció del grup de cotització i que en
el cas d’ajudant de fabricació i reposició la subvenció màxima serà de 1.500 € bruts al mes,
més la quota patronal.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques d’Ocupació relatiu a
la valoració econòmica de la sol·licitud presentada per REPLAC, S.A., el qual proposa
l’atorgament d’una subvenció de 10.490,76 euros, que informa favorablement.
Atès que en el vigent pressupost de l’Ajuntament existeix un crèdit pressupostari
plurianual per l’any 2019 de vuitanta-dos mil euros (82.000,00 €), a la partida pressupostària
03332411B4700000, i per l’any 2020 de vuitanta-dos mil euros (82.000,00 €) a la partida
pressupostària 03332411B4700000.
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei, en tot
allò que no contradigui l’esmentada Llei, les Bases d’execució del Pressupost del present
exercici, en relació a l’atorgament de subvencions.
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període
2016-2019, aprovat per Decret d’Alcaldia 387/16, de data 5 de febrer de 2016, modificat pel
Decret d’Alcaldia 1145/16 de data 17 de març de 2016, i pel Decret 2853/17 de data 8 de juny
de 2017, confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i atès que aquesta convocatòria coincideix plenament amb les línies d’actuació de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Vist l’informe emès per la Cap de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa General.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona amb data 2 de juliol de 2019, el/la Tinent/a d’Alcalde d’Economia i
Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una subvenció a l’empresa REPLAC, S.A. per import de
10.490,76 €, amb càrrec a la partida pressupostària 03332411B4700000, amb càrrec a la partida
pressupostària 03332411B4700000, pels conceptes següents:

Nombre
contractes

1

Categoria laboral

Ajudant de fabricació y
reposició

Salari brut
mensual
subvencionat

1.303,84 €

Quota patronal
mensual
subvencionada

444,62 €

Import total (12
mesos)

Import total
subvencionat (6
mesos)

20.981,52 €

10.490,76 €

Segon.- Assabentar a l’entitat interessada que haurà d’acceptar per escrit la
subvenció atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del present acord. En el
supòsit que no manifesti res en contra durant aquest termini s’entendrà acceptada. Que la
present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
en públics o privats. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. L’incompliment de
qualsevol dels compromisos per part de l’empresa subvencionada, comportarà la revocació de
la subvenció i, en conseqüència, el reintegrament a l’Ajuntament de les quantitats percebudes
amb els corresponents interessos de demora, corresponents al període comprès des de la data
del seu cobrament fins a la del seu reintegrament. A la present subvenció li serà d’aplicació el
règim d’infraccions i sancions administratives regulat al Títol IV de la citada Llei general de
subvencions.
Tercer.- Aprovar que la forma de pagament de la subvenció es farà en dos
pagaments. Un primer pagament del 50% de la subvenció transcorregut un mes de l’atorgament.
El segon pagament es farà a partir del novè mes del contracte i dins de l’exercici següent a
l’atorgament, un cop fetes les verificacions pertinents.
Quart.- Disposar la despesa que tindrà caràcter plurianual amb l’aplicació
pressupostària, exercicis i pels imports següents:
Any 2019
Any 2020

Partida: 03332411B4700000
Partida: 03332411B4700000

Import: 5.245,38 €
Import: 5.245,38 €

subordinat al crèdit que es consigni en el respectiu pressupost, i sotmetre l’eficàcia d’aquesta
aprovació a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per l’exercici 2020 en el que
normalment hi ha crèdit.
Cinquè.- Assabentar a la indicada empresa que la justificació l’haurà de fer dins
el termini de dos mesos, a comptar de la data de finalització del contracte de 12 mesos o en els
mesos 13 i 14 si el contracte és indefinit, mitjançant la presentació d’una instància signada pel
representant legal de l’empresa, adreçada al senyor Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat ha d’incloure les següents dades:
 Dades personals del representant legal de l’empresa/comerç: nom, cognoms, DNI, domicili,
etc.
 Dades empresa: denominació, CIF, domicili social, etc.
 Dades de la subvenció: departament gestor, títol de la convocatòria, denominació
projecte,import subvenció, etc.
 Documentació que s’aporta.
 Data, signatura i segell
Junt amb la instància, s’haurà d’aportar el compte justificatiu, que estarà format per la següent
documentació:
1.
2.
3.
4.
5.

Sol·licitud Justificació subvencions: Annex núm. J-1.
Certificat de justificació econòmica per a les actuacions de contractació: Annex núm. J-2.
Relació de despeses realitzades per a la contractació: Annex núm. J-3.
Declaració relativa a altres subvencions. Annex núm. J-4
Nòmines originals signades i segellades dels dotze mesos compromesos, on consti el
treballador/a objecte de la subvenció.
6. Butlletins de cotització a la seguretat social (TC1) i relació nominal de persones
treballadores (TC2).
7. Extractes bancaris, rebuts de la transferència bancària o altres documents justificatius del
pagament de les nòmines, de les cotitzacions a la seguretat social i de les retencions de
l’IRPF.
8. Contractes realitzats. La pròrroga de contracte si s’escau.
9. Model 111 i 190, amb la relació d’imports nominals de la retenció de l’IRPF on consti la
persona contractada.
10.En el cas d’acomiadaments: Carta d’acomiadament i/o resolució judicial (si s’escau).
Sisè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Setè.- Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions l’acord de concessió
de la subvenció, d’acord amb d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.

Vuitè.- Notificar el present acord a l’Àrea de Polítiques Mediambientals i
Comunitàries i a l’empresa interessada pel seu coneixement i efectes.
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest document.

