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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 

2020  

Aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, concurrència dins 

totes les seves línies, objectivitat, igualtat de tracte i no-discriminació, com també pels 

d’eficiència en el compliment dels objectius fixats i d’eficàcia en l’assignació i la utilització 

dels recursos públics. 

1. Consignació pressupostària 

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les 

subvencions objecte d’aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 175.000 euros; 

amb càrrec a la partida 4021.24100.47000 per el foment de l’ocupació; i 75.000 euros amb 

càrrec a la partida 4021.43300.47000 per la creació d’empreses, del Pressupost Municipal 

de 2020. 

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el moment de la resolució de la concessió. 

Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats 

pressupostàries. 

La quantia total màxima de les subvencions convocades: 250.000 €.  

2. Tipus d’ajuts 

Són subvencionables les següents línies: 
 
Línia 1. Ajuts a la contractació de persones de Vila-seca 
Imports màxims:   

A. 3.000€ per contractes de 6 mesos i una jornada mínima del 75% a persones 
aturades i empadronades al municipi que hagin participat en un Pla d’Ocupació 
Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca en els darrers tres anys i/o persones que 
hagin realitzat amb èxit un o més cursos professsionalitzadors en els darrers dos 
anys, d’una durada no inferior a 80 hores, i que ho acreditin. 

B. 3.000€ per un contracte fix o fix discontinu per un termini mínim de 12 
mesos i una jornada mínima del 75%. 

C. 3.000€ per la transformació d’un contracte temporal a fix o fix discontinu de 
persones contractades mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació de l’any anterior, 
amb una jornada mínima del 75%. 

D. 4.000€ per contractes de 12 mesos a persones majors de 45 anys, i una 
jornada mínima del 75%. 

E. 6.000€ per contractes fixos a persones majors de 45 anys. 
F. 4.000€ destinat a afavorir mesures de foment de l’ocupació per a dones que es 

trobin en alguna d’aquestes situacions: 

 Per prestar serveis en professions o ocupacions amb menor índex 

d’ocupació femenina 



 

 Que es trobin en situació d’atur en els dos anys posteriors al part, 

adopció o acolliment 

 Dones aturades desprès d’un període d’inactivitat laboral de mínim 5 

anys 

 Dones víctimes de violència masclista 

Caldrà justificar un contracte mínim de 12 mesos, amb una jornada mínima del 

75%. 

 

Aplicació pressupostària: 4021.24100.47000  

 

Línia 2. Ajuts a l’emprenedoria 

Imports màxims: 

B. 4.000€ per als següents casos: 

 Persones físiques empadronades al municipi de Vila-seca o empreses 

jurídiques amb limitació de responsabilitat que compleixin els requisits 

de la base 3.2.1 i 3.2.2 que es donin d’alta al règim corresponent de la 

Seguretat Social entre l’1 d’octubre de l’any anterior i el 30 de setembre 

de l’any en curs, i que inicïn una activitat laboral amb domicili social i 

centre de treball a Vila-seca. 

 Persones físiques o empreses jurídiques amb limitació de responsabilitat 

no empadronades al municipi de Vila-seca que compleixin els requisits 

de la base 3.2.3 que es donin d’alta al règim corresponent de la 

Seguretat Social entre l’1 d’octubre de l’any anterior i el 30 de setembre 

de l’any en curs, i que instal·lin una empresa al terme de Vila-seca durant 

aquest període.  

La concessió d’aquest ajut és incompatible amb la línia 1.  

 

Aplicació pressupostària: 4021.43300.47000  

 

3. Característiques de la convocatòria  

 

L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de subvencions convocades, els 

requisits per sol·licitar-les, els documents i informacions que s’han d’adjuntar a la 

sol·licitud, així com els criteris de repartiment consten a les bases específiques 

reguladores de la convocatòria. 

 

Règim de concessió: concurrència pública no competitiva. 

 

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Àrea de Serveis a les Persones 

 

Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Local 

 



 

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de la convocatòria al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona.  

 

Forma de presentació de sol·licituds: per qualsevol dels sistemes admesos per l’article 16 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

Mitjà de notificació de la resolució: per qualsevol dels sistemes admesos per l’article 40 i 

41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

Règim d’acceptació: tàcita, si no manifesta el contrari en el termini de 30 dies naturals 

següents a la notificació de la resolució estimatòria.  

 

Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú. 

Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.  

Cal ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de 

Publicidad de Subvenciones. 

 

Vila-seca, a la data de la signatura electrònica 

 

 


