
  

  

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I 
EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL, ANUALITAT 2021 
 
Primer.- Bases reguladores 
 
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions a autònoms i empreses per 
a la contractació de personal van ser aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 
data 30 de novembre de 2017 i van quedar aprovades definitivament en data 1 de 
març de 2018. La seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida número 27 de 
data 7 de febrer de 2018 i en la web de l’Ajuntament. 
 
Posteriorment, es va aprovar inicialment la seva modificació pel ple de l’Ajuntament de 
data 19 de desembre de 2019 i va quedar aprovada definitivament en data 24 de 
gener de 2020. El text íntegre de la modificació es troba en el BOP de Lleida número 
17 de data 27 de gener de 2020 i en la web de l’ajuntament. 
 
Segon.- Objecte 
 
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a autònoms i empreses que 
contractin nou personal durant l’any 2021. 
 
Tercer.- Quantia 
 
La dotació econòmica de la convocatòria és de 15.000,00 euros i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 430 47900 de l’estat de despeses del pressupost per a 
l’exercici 2021. 
 
La quantia a percebre per cada beneficiari serà de: 
 
-Treballadors a jornada complerta amb un contracte mínim d’un any: 1.000,00 euros. 
-Joves en pràctiques d’una durada mínima de 6 mesos: 500,00 euros. 
 
En cas de treballadors que no es contractin a jornada complerta, l’import de la 
subvenció es reduirà proporcionalment a la seva jornada de treball. 
 
Quart.- Beneficiaris 
 
Tindran la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció, les empreses, ja siguin 
persones físiques o jurídiques, que tinguin la seva seu social al municipi de les Borges 
Blanques que contractin nou personal amb una durada mínima d’1 any o contractin 
joves en pràctiques amb una durada mínima de 6 mesos, durant l’any 2021. 
 
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà al dia 1 de novembre i finalitzarà el 
dia 30 de novembre de 2021. 
 
Sisè.- Criteris de valoració 
 
El procediment de concessió és en règim de concurrència competitiva entre les 
sol·licituds presentades, avaluant-se sobre una màxim de 10 punts els següents 
criteris: 



  

  

-Que la persona contractada  
sigui el primer treballador de l’empresa..........................................2 punts 
-Que el treballador estigui  
contractat estigui en situació d’atur.................................................4 punts 
-Que el treballador contractat resideixi  
a les Borges Blanques.....................................................................4 punts 

 
En cas d’empat, si no hi hagués suficient consignació pressupostària, es resoldrà 
tenint en compte el temps que el treballador hagués estat a l’atur. Si l’empat persistís, 
la quantia de la subvenció es repartirà proporcionalment entre els sol·licitants que 
haguessin obtingut la mateixa puntuació. 
 
Setè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució 
 
Les sol·licituds i la documentació que les acompanya seran avaluades per una 
comissió de qualificació, que elaborarà una proposta de resolució d’acord amb els 
criteris fixats, en el termini màxim d’un mes des de la finalització del període de 
presentació de sol·licituds. 
 
La Comissió de qualificació estarà integrada per: 
-El/la regidor/a d’hisenda. 
-El/la regidor/a de promoció econòmica i comerç. 
-El/la secretari/ària. 
-L’interventor/a. 
 
La proposta de resolució s’elevarà a la Junta de Govern Local que resoldrà 
definitivament sobre la concessió de les subvencions en el termini màxim d’un mes 
des de la recepció de la proposta. 
 
Vuitè.- Altres dades 
 

a. Despeses subvencionables 
Seran subvencionables les despeses suportades per l’empresa per a la contractació 
del nou personal. 
 
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol dels 
mitjans admesos en la legislació vigent. 
 
S’acceptaran dos sol·licituds per beneficiari, però la segona sol·licitud només 
s’atendrà en cas que quedi crèdit suficient del previst en la convocatòria. 
 
En cas que es presentin dos sol·licituds d’imports diferents i no s’indica res, es 
tindrà en compte la de l’import més elevat. 
 
c. Documentació de la sol·licitud 
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la Base 9a 
de les bases específiques.  
 
d. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos des de la 
presentació de la sol·licitud. 



  

  

 
e. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables  
Els contractes s’hauran de formalitzar durant l’any natural de la convocatòria. 
S’acceptaran contractes signats amb anterioritat a la publicació d’aquesta 
convocatòria, sempre que s’hagin dut a terme a partir del dia 1 de desembre de 
2020. 
Per a la justificació d’aquesta subvenció, s’haurà d’aportar còpia dels justificants de 
pagament de les quotes a la Seguretat Social, TC1 i TC2 i nòmines del treballador 
contractat durant el període subvencionat. 
El termini màxim per justificar és de 2 mesos des de la finalització del període 
subvencionat. 

 
 
Les Borges Blanques, març de 2021 

 


