
PROPOSTA D'ACORD JGL
Ref.: 2021/2243/202 - Atorgament 2021 CC13 PROJECTE OCUPA'M 6+6

«

Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 9 d’abril de 2021, va aprovar
les Bases Particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva per a   l’atorgament subvencions destinades a la contractació per
empreses de persones en atur 2020-2023. 

 Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds s’estableix a la clàusula
8.2. de les bases reguladores. 

Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques d’Ocupació.

Vist que al Pressupost General de l’Ajuntament d’aquest exercici 2021 s’ha previst
la partida 0553 2411B 4700000/ SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA’M  per un
import de 242.500 euros.

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei i les
Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2021 en relació a l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva.

Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període
2020-2023, 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, en el sentit de col·laboració amb les entitats i persones
físiques per a la gestió d’activitats d’interès públic.

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 de data 2 de juliol de 2019, i modificat pel Decret d’Alcaldia 2414 de
data 10 de juny de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província de data 22 de
juny de 2021, el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:

ACORDS



Primer.-  Aprovar l‘atorgament de subvencions per a la contractació per empreses de
persones en atur corresponents a la convocatòria de l’exercici 2021, a favor de les empreses i
autònoms i pels imports que s’indiquen a continuació:

N. EXPEDIENT EMPRESA IMPORT
ATORGAT

2021 CC13-02 RESIDUM SOLUTIONS SL 11.794,50
2021 CC13-03 LABORATORIO ELECTROTECNICO SCCL 19.657,50
2021 CC13-06 BARBARA GARCIA MONTENEGRO 9.206,70
2021 CC13-07 YOLANDA CEBRIAN MARTINEZ 8.440,26
2021 CC13-08 INFODIRECT BARCELONA 2003 SL 10.221,90
2021 CC13-10 ALBA LOU GUILLEN 8.606,52
2021 CC13-11 EVMOBE AUTOPARTS S.L. 6.645,54
2021 CC13-14 SECI ASSESORAMIENTO INTEGRAL 2050 S.L. 5.178,54
2021 CC13-16 LIBERTY CONTAINERS S.L. 11.794,50
2021 CC13-17 ISERVIS REPARACIONS I ASSISTENCIA BARCELONA SL 10.221,90
2021 CC13-18 ROMINA-MONTSERRAT SALCEDO SERRANO 10.221,90
2021 CC13-20 DIPTOS, S.L. 10.221,90
2021 CC13-21 UNITED STATES OF FLOWERS, S.L. 11.794,50
2021 CC13-24 AL AGUA PATOS, S.L. 9.821,48
2021 CC13-25 BDN ASESORES Y CONSULTORES TRIBUTARIOS S.L. 10.221,90
2021 CC13-27 JUAN MANUEL CARRION PALMERO 8.849,98
2021 CC13-29 ORFEO CATALONIA 20.443,80
2021 CC13-30 JAVIER ALVAREZ DELGADO 9.718,56
2021 CC13-31 IFUSTERS REPARACIONS DE LA LLAR SL 5.110,95
2021 CC13-33 LUX ESPLENDIDA SL 9.435,60
2021 CC13-34 DAVID BEA ESCOFET 4.908,24
2021 CC13-35 OPTINSTAL SPAIN, S.L.U. 11.794,50
2021 CC13-36 ANUNCIADORES DE ALARMAS, S.L. 5.110,95

TOTAL 229.422,12

El romanen és de 13.077,88€ 

Segon.- Excloure del procediment d’atorgament les següents sol·licituds pels
motius que tot seguit s’especifiquen:

NÚM.
D'EXPEDIENT EMPRESA MOTIU

2021 CC13-01 OPTINSTAL SPAIN S.L.U L’empresa desisteix  del procediment mitjançant escrit
amb núm. de registre d’entrada 38934 de data 5/10/2021

2021 CC13-04 OPTIGRUP SPAIN S.L. L’empresa desisteix del procediment mitjançant escrit
amb núm. de registre d’entrada 38935 de data 5/10/2021



2021 CC13-05 OPTIMIZA IBERIA, S.L. L’empresa desisteix del procediment mitjançant escrit
amb núm. de registre d’entrada 36552 de data 20/9/2021

2021 CC13-09 SERVIFUSTER S.A.
L’empresa desisteix del procediment mitjançant escrit
amb núm. de registre d’entrada. 40292 de data
14/10/2021

2021 CC13-22 ENEA DIGITAL S.L. Sol·licitud fora de termini de presentació (clàusula 8.2
de les bases reguladores)

2021 CC13-23 SED DE NOU CONSULTORS,
S.L.

Sol·licitud fora del termini de presentació (clàusula 8.2
de les bases reguladores)

2021 CC13-32 AKRAM ALI HUSSEIN
L’empresa desisteix del procediment mitjançant escrit
amb núm. de registre d’entrada. 45894 de data
16/11/2021

Tercer.- Denegar l’atorgament de subvenció a les següents sol·licituds per
incompliment de les bases reguladores que es determinen a continuació:

NÚM.
D'EXPEDIENT EMPRESA MOTIU

2021 CC13-03 LABORATORIO
ELECTROTECNICO SCCL

Clàusula 3: No es pot superar mai el cost total de la
contractació en concurrència amb altres ajuts o
subvencions per a la mateixa finalitat (ccontracte Sr.
Oscar Blanco Domingo,)

2021 CC13-12 CENTRE DE NEGOCIS
CORNELLA, S.L.

Clàusula 8.4: (.../...) es requerirà a l’interessat per què en
el termini de 10 dies hàbils esmeni les deficiències o
aporti els documents requerits (.../...), advertint-los que,
en cas de no presentar-los, es considerarà que es
desisteix de la petició efectuada.
Clàusula 5:  Estiguin  al corrent de pagament de les
obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de
Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social.

2021 CC13-13 DEPILINE CENTER
CORNELLA S.L.

Clàusula 8.4: (.../...) es requerirà a l’interessat per què en
el termini de 10 dies hàbils esmeni les deficiències o
aporti els documents requerits (.../...), advertint-los que,
en cas de no presentar-los, es considerarà que es
desisteix de la petició efectuada.

2021 CC13-15

CONSTRUCCIONES
ESPECIALES DE
MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES, S.A.

Clàusula 8.4: (.../...) es requerirà a l’interessat per què en
el termini de 10 dies hàbils esmeni les deficiències o
aporti els documents requerits (.../...), advertint-los que,
en cas de no presentar-los, es considerarà que es
desisteix de la petició efectuada.
Clàusula 5:  Estiguin  al corrent de pagament de les
obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de
Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social.



2021 CC13-19 SIRIUS TELECOM, S.L.

Clàusula 8.4: (.../...) es requerirà a l’interessat per què en
el termini de 10 dies hàbils esmeni les deficiències o
aporti els documents requerits (.../...), advertint-los que,
en cas de no presentar-los, es considerarà que es
desisteix de la petició efectuada.

2021 CC13-26 
ENGRUNES RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT D’EMPRESA
D’INSERCIÓ S.L.

Clàusula 5: No hagin efectuat acomiadaments de
treballadores/es de qualsevol tipus o expedients de
regulacions d’ocupació (ERO) prèvies a la declaració
d’Estat d’Alarma i posteriors a aquests. No es tindrà en
consideració com a acomiadament les baixes voluntàries
ni les finalitzacions de contractes, ni aquelles mesures de
suspensió temporal de contractes o mesures anàlogues
(ERTO) realitzades com a conseqüència directa de la
declaració d’Estat d’Alarma per COVID19. 

2021 CC13-28 FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ
A PERSONES DEPENENTS.

Clàusula 5: 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
d’un contracte de serveis amb l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat.

Quart.- Disposar la despesa dels imports atorgats, per a cadascun dels conceptes
amb càrrec a la partida del Pressupost General de 2021, 0553 2411B 4700000/ SUBVENCIÓ
EMPRESES PROJECTE OCUPA’M  per un import de 229.422,12 euros.

Cinquè.- Aprovar que la forma de pagament, a favor de les empreses i autònoms
beneficiàries, de cadascuna de les esmentades quantitats es realitzi en el termini màxim d’un
mes a comptar des de la data d’acceptació de la subvenció, i serà del 100% de la subvenció
atorgada.

Sisè.- Assabentar als beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de
concessió, hauran d’acceptar la subvenció dins del termin de 10 dies a partir de la recepció de
l’indicat acord per mitjans electrònics a la seu electrònica de l’Ajuntament (instància genèrica
t e l e m à t i c a :
https://seuelectronica.cornella.cat/portal/noEstatica.do?opc_id=119&ent_id=1&idioma=2),
d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. 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.



Setè.- Assabentar a les empreses i autònoms interessats que la justificació l’hauran
de fer, per a contractes finalitzats com a màxim el dia de pagament de la subvenció, un mes a
comptar des de la data de pagament d’aquesta i per a contractes que finalitzin amb posterioritat
a la data de pagament, un mes des de la seva finalització o en el mes 13 si el contracte es
indefinit, per mitjans electrònics a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
(instància genèrica telemàtica
https://seuelectronica.cornella.cat/portal/noEstatica.do?opc_id=119&ent_id=1&idioma=2),
d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, adjuntant la següent documentació:

1. Instància  (annex J-1) signada pel/per la Secretari/ària o representant legal de
la beneficiària amb les següent dades:

 Dades personals del representant legal de l’empresa/entitat: nom,
cognoms, DNI, domicili, etc.

 Dades de l’empresa/entitat: denominació, CIF, domicili social, número
registre municipal es cas d’entitats, etc.

 Dades de la subvenció: departament gestor, títol de la convocatòria,
denominació projecte, import subvenció, etc.

 Documentació que s’aporta.
 Data, signatura i segell.

2. Certificat de justificació econòmica per a les actuacions  de contractació:
Annex núm. J-2.

3. Relació de despeses realitzades per a la contractació: Annex núm. J-3.
4. Declaració relativa a altres subvencions. Annex núm. J-4
5. 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).
11. Certificat de vida laboral del contractat.
12. Certificat conforme s’ha realitzat el curs de prevenció i riscos de la persona

contractatada.
13. Declaració de coincidència entre els documents en suport electrònic i en

suport paper que es presenten (Annex núm. J-5).
14. En cas de suspensió temporal del contracte com a consequència directa de la

declaración de l’estat d’alarma o mesures anàlogues (ERTO), a més a més
s’haurà d’aportar:
 Resolució d’aprovació de l’Expedient de Regulació Temporal

d’Ocupació (ERTO)
 Vida Laboral de la pèrsona contractada, objecte de la subvenció.
 Carta de comunicació a la persona contractada on es facin constar les

condicions i durada de l’ERTO. 



Vuitè.- Publicar les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari al que s’imputen, així com els beneficiaris, quantitat
concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, en la Base Nacional de Subvencions, d’acord
amb allò disposat als articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya en compliment d’allò que disposa
l’article 4 del RAISC, a la Unitat de Transparència de l’Ajuntament de Cornellà als efectes
d’allò disposat a 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 i a la web municipal.

Novè.- Notificar el present acord a l’Àrea de Gestió Polítiques d’Ocupació i als
interessats pel seu coneixement i efectes.

  »

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest document.


