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Resolució d’atorgament de les subvencions per a la contractació laboral de 

persones de 30 i més anys (SOCCONT30IMES), convocatòria anticipada 2022–

SOC0682022- (Lot 4)  

 

Fets 

1. El sr. VALENTÍ AGUSTÍ BASSA, amb NIF 46309175D, en representació de l'entitat  

FUNDACIO PRIVADA EL MOLI D'EN PUIGVERT amb CIF G62873971, i domicili 

Carrer GORG DEL MOLÍ D'EN PUIGVERT, 1, 08389, Palafolls, ha presentat una 

sol·licitud de subvenció en data 24/03/2022 per un import total de          13.263,39  

euros,  per a l’actuació de contractació laboral de persones treballadores, d’acord 

amb la Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la 

convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a la 

contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOCCONT30IMES) (ref. BDNS 

602996) i l’ Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de 

la contractació de persones en situació d'atur (SOCCONTRACTACIÓ). 

2. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya (SOC), i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la 

resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. 

3. L’entitat sol·licitant ha acreditat el compliment dels requisits previstos als articles 2, 

3, 4 i 5 de la Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre i a les bases 2, 3 ,4 i 5 

de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, abans esmentada. 

4. S’ha seguit el procediment de concessió establert establerts a la base 14 de l’annex 

1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, abans esmentada. 

5. L’entitat ha acreditat l’inici de les contractacions laborals mitjançant la presentació al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, juntament amb la sol·licitud de subvenció, 

de la còpia del contracte o contractes laborals subscrits.  

  

  

 

Fonaments Jurídics 

1. La competència per dictar la Resolució correspon a la persona que ocupa la Direcció 

del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a proposta de l'òrgan instructor, d’acord 

amb el que estableix la base 15 de l’annex 1 de l’ORDRE EMT/214/2021, de 17 de 

novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació 

d'atur (SOCCONTRACTACIÓ), abans esmentada.  

Núm. exp.:    SOC068/21/002648         

Convocatòria:RESOLUCIÓ 

EMT/3840/2021, de 22 de desembre 

Exercici pressupostari: 2022-2023 
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2. L’Ordre ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la 

contractació de persones en situació d'atur (SOCCONTRACTACIÓ), conté les bases 

reguladores del Programa concessió de subvencions per a la contractació laboral de 

persones de 30 i més anys (SOCCONT30IMES) així com el règim jurídic aplicable a 

aquest. 

3. La Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 

anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a la contractació 

laboral de persones de 30 i més anys, regula determinats aspectes en el marc del 

que estableix l’Ordre de bases anteriorment esmentada.  

4. La Resolució EMT/3043/2022, de 22 de setembre, per la qual s'amplia l'import 

màxim previst a la Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre 

la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a 

la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES) (ref. 

BDNS 602996). 

  

5. D’acord amb l’article 7.1 de la Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre, la 

quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. 

D´acord amb les bases 8.1 i la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre 

EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 

euros. 

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim 

interprofessional pel 2021 (Real decret 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els 

conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de 

novembre. 

6. D’acord amb la base 25.4.a, apartat vi, de l’annex 1 de l’ l'Ordre EMT/214/2021, de 

17 de novembre, extingir un contracte laboral per causes objectives (tècniques, 

econòmiques, organitzatives o de producció) o fonamentat en un acomiadament 

col·lectiu o en un acomiadament disciplinari la causa del qual sigui improcedent, 

comporta la revocació parcial de la durada no executada, d'acord amb els criteris 

establerts a la base 21.3 d'aquesta Ordre. 

7. D’acord amb la base 25.4.b, apartat i, de l’annex 1 de l’ l'Ordre EMT/214/2021, de 

17 de novembre, Extingir un contracte laboral per causes objectives (tècniques, 

econòmiques, organitzatives o de producció) o fonamentat en un acomiadament 

col·lectiu o en un acomiadament disciplinari la causa del qual sigui improcedent, 

comporta la revocació parcial de la durada no executada, d'acord amb els criteris 

establerts a la base 21.3 d'aquesta Ordre. 

8. D’acord amb la disposició transitòria segona del Reial Decret-llei 3/2022, d’1 de 

març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies 

per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la 

Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la que es fixen normes 

específiques amb respecte a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE per al 

desplaçament dels conductors en el sector del transport por carretera, i de mesures 

excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres,  

durant l’any 2022, els contractes temporals vinculats a programes de polítiques 
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actives d’ocupació que responguin a bases reguladores, convocatòries o 

instruments jurídics del corresponent programa, aprovats abans de 31 de desembre 

de 2021, podran concertar-se amb el termini previst a les bases reguladores, 

convocatòries o instruments jurídics corresponents. 

9. L’entitat ha de complir les obligacions, establertes a la Base 23 de l’Ordre 

EMT/214/2021, de 17 de novembre, i l’incompliment serà causa de revocació tal i 

com estableix la Base 25  de la  mateixa Ordre. També ha de complir les indicacions 

desplegades mitjançant la guia de Prescripcions Tècniques, que complementa la 

normativa de la convocatòria.  

10. Obligacions com a beneficiari del FSE: 

a) Assegurar-se que les despeses declarades són conformes amb les normes 

aplicables sobre ajuts d’Estat i que no existeix doble finançament de la 

despesa amb altres règims comunitaris o nacionals així com amb altres 

períodes de programació del Fons Social Europeu. 

b) Acreditar la realització de l’activitat i facilitar les comprovacions encaminades 

a garantir la correcta realització del projecte o acció objecte de l’ajut, aportant 

tota la documentació que li sigui requerida en el procediment de verificació 

tant administrativa com sobre el terreny. 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que realitzi la 

Unitat Administradora del Fons Social Europeu, la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat o les seves Intervencions Delegades, el Tribunal de 

Comptes, els òrgans de control de la Comissió Europea o el Tribunal de 

Comptes Europeu, aportant tota la informació que li sigui requerida. 

d) Complir amb els requisits de difusió i publicitat establerts a l’Ordre 

EMT/214/2021, de 17 de novembre, d’acord amb l’Estratègia de 

Comunicació del programa operatiu. 

e) Complir amb els requisits que en matèria d’igualtat entre dones i homes, 

d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, accessibilitat per a persones amb 

discapacitat, medi ambient, desenvolupament sostenible i innovació social 

s’estableixen al Reglament (UE) 1303/2013, el Reglament (UE) 1304/2013 i 

a la normativa comunitària, estatal o autonòmica. 

f) Acceptar la seva inclusió a una llista pública d’operacions, que serà objecte 

de publicació electrònica o per altres mitjans, d’acord amb el que es preveu 

a l’article 115.2 i a l’Annex XII 1. del Reglament (UE) 1303/2013. 

g) Conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per 

l’FSE durant un termini de dos anys a partir del 31 de desembre de l’any 

següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals 

s’hagin inclòs les despeses. L’òrgan concedent informarà al beneficiari de la 

data d’inici d’aquest període. Els documents s’han de conservar en forma 

d’original o còpia compulsada de l’original o en versió electrònica de 

documents originals. 

h) Complir l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es 

determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el 

període de programació 2014-2020. 
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i) Mantenir l’operació en el termini que estableixin les normes d’ajuts d’estat 

que li siguin aplicables d’acord amb l’article 71 apartat 3 del Reglament (UE) 

1303/2013. 

j) Disposar de la capacitat administrativa, financera i operativa suficient per a 

complir amb les condicions de l’ajut. 

k) No incloure a l’operació aprovada activitats que formin part d’una operació 

que hagi estat objecte d’un procediment de recuperació conseqüència de la 

reagrupació d’una activitat productiva fora de l’àrea del programa d’acord 

amb el Reglament (UE) 1303/2013.  

11. La justificació de la realització de les actuacions subvencionables, així com les 

despeses generades i la correcta aplicació dels fons percebuts, es farà segons el 

que estableix la base 21 de l’annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre 

i el seu incompliment serà causa de revocació tal i com estableix la base 25 de 

l’annex 1 de l’Ordre esmentada. 

12. Les entitats o empreses beneficiàries han d’informar al Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya dels indicadors d’execució i de resultats, comuns i específics, 

corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb els 

requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, tal i com estableix la 

l’article 16,  de la RESOLUCIÓ EMT/3840/2021, de 22 de desembre. 

13. El beneficiari de la subvenció ha de presentar, en el supòsit de fons públics 

percebuts com a bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, carta de pagament 

de reintegrament així com dels interessos que se’n derivin. 

14. La subvenció a l’entitat que es detalla en l’annex està destinada a la realització de 

l’actuació de contractació laboral prevista a l’article 2 de la Resolució 

EMT/3840/2021, de 22 de desembre. 

15. Aquestes subvencions tenen la consideració d’ajuts de minimis, d’acord amb l’article 

6.2.1, de la Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre i el Reglament (UE) núm. 

1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels 

articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de 

minimis. 

Els ajuts de minimis no es poden acumular amb un altre ajut estatal per a les 

mateixes despeses subvencionables, si aquesta acumulació dona lloc a una 

intensitat superior a les que estableix el Reglament general d'exempció per 

categories o en una decisió de la Comissió. 

La quantia màxima que una empresa pot rebre d'ajuts subjectes al règim de minimis, 

és de 200.000,00 €, en tres exercicis fiscals, i en el cas d'empreses que operen al 

sector del transport per carretera, l'ajut té un límit que es fixa en 100.000 euros. 

16. Els noms de les entitats beneficiàries es publicaran al Portal de Transparència 

d’acord amb els articles 8 i 15 de la Llei 9/2014,del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

17. Vistos el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 

18.11.2003) i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
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de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. (BOE núm. 176, de 25.7.2006) i la resta de 

normativa aplicable. 

18. Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

19. Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

20. Vista la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2022. i la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, 

financeres, administratives i del sector públic. 

 

A proposta de Sub-directora General de Polítiques Actives d’Ocupació i en ús de les 

atribucions que em són conferides, 

RESOLC: 

1. Atorgar a l’entitat FUNDACIO PRIVADA EL MOLI D'EN PUIGVERT , amb NIF 

G62873971, una subvenció de   13.263,39  euros per a la contractació laboral de 

persones de 30 i més anys,  que es desglossa de la següent manera: 

 

NIF (anonimitzat) Data d’inici del 

contracte 

Data de finalització 

del període 

subvencionable 

Període 

subvencionable (en 

cas de baixes 

prematures) 

Import 

subvencionable 

***3006** 14/03/2022 31/12/2022  -       

13.263,39 

€  

*****      -    

*****      -    

*****      -    

*****      -    

 

  

  

 

2. El pagament de la subvenció atorgada es farà de la manera següent:  

 Una bestreta de       10.610,71  euros, corresponent al 80% de la subvenció 

atorgada, a partir de la seva concessió, amb càrrec a la pressupostària 

D/481000106/331L/0083 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya per a 2022. 
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Per al pagament d'aquesta bestreta no s'exigeix la prestació de garantia, atenent 

la naturalesa jurídica i/o les activitats de les persones o entitats beneficiàries, 

d'acord amb l'article 98.1 del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 

 El pagament corresponent al 20% restant, amb càrrec a la pressupostària 

D/481000106/331L/0000 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya per a 2023, s'ha de tramitar, un cop hagi estat degudament justificada 

l'execució de l'actuació subvencionada i s'hagi complert la finalitat que en va 

motivar la concessió, d'acord amb el termini i forma establerts a la base 21 de 

l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre . 

Els pagaments es podran fraccionar en parts d'acord amb el Pla de Tresoreria 

del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats. 

3. L’article 6.2  de la Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre estableix el 

cofinançament del 100% de l’actuació pel Fons Social Europeu en el marc del 

Programa operatiu FSE Comunitat Autònoma de Catalunya 2014-2020, CCI 

2014ES05SFOP007, dins de l’Objectiu Temàtic R (REACT UE), l’Eix R i la Prioritat 

d’inversió R.1 consistent en “Afavorir la reparació de la crisi en el context de la 

pandèmia de COVID 19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació 

verda, digital i resilient”. Així mateix, s’adequa a l’Objectiu Específic: OE R.1.1: Suport 

a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així 

com el manteniment de l’ocupació, inclosa l’ocupació juvenil i el suport als 

treballadors per compte propi i als emprenedors. Concretament, l’operació 

seleccionada s’ajusta a les accions definides per la Prioritat d’Inversió i l’Objectiu 

Específic següents: ajuts a la contractació. 

4. D’acord amb la base 20.1 de l’Ordre i l’article 17 de la Resolució EMT/3840/2021, de 

22 de desembre , l’entitat haurà d’aportar la següent documentació: 

 Declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració, 

en cas que l'import atorgat sigui superior a 10.000,00 euros. 

 Declaració responsable en relació a les mesures necessàries vinculades a les 

situacions que es puguin produir per l’efecte de la COVID-19. 

5. D’acord amb l’article 16 de la Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre la 

recollida dels indicadors es farà mitjançant l'aplicació Gestió de les Contractacions 

(CTR). 

6. D’acord amb la l’article 15 han de presentar la justificació en el termini màxim d'un 

mes des de la data de finalització, tal i com estableix la base 21 de l'annex 1 de l'Ordre 

EMT/214/2021 de 17 de novembre. 

En el cas de contractes indefinits o contractes temporals que s'allarguin més enllà del 

termini d'execució de les actuacions, la data màxima de presentació de la justificació 

serà el 31 de gener de 2023. 

La justificació consta de dos documents: 

 Memòria explicativa 

 Memòria econòmica 
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7. La presentació de la documentació d’execució i de justificació es farà telemàticament 

a través del tràmit d’aportació de documentació de la subvenció per a la contractació 

laboral de persones de 30 i més anys. Anticipada 2022, disponible a la web de tràmits. 

<<aportació de documentació>> 

En el formulari d’aportació caldrà indicar el número d’expedient SOC068/21/002648 i 

seleccionar l’opció “Execució” o “Document justificatiu” en l’apartat “Tipus de document 

que s’aporta”. 

Notifiqueu aquesta Resolució a les persones interessades d’acord amb el que preveuen 

els articles del 40 a 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les Administracions Públiques, i advertiu-les que contra aquesta Resolució, 

que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la 

secretari/ària de Treball del Departament d’Empresa i Treball en el termini d’un mes a 

comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució. 

 

Juan José Torres López 

Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

 


