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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS  A LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS
MITJANÇANT EL PROGRAMA  “ARGENTONA IMPULS”:  Foment de l’ocupació i de suport al
teixit empresarial d’Argentona, PER L’ANY 2018

Primer. Objecte i línies de subvenció

L'objecte  d'aquesta  convocatòria  és  la  concessió per l’any 2018, per mitjà de
concurrència competitiva, de subvencions per afavorir la contractació i l’inici de nova
activitat, contribuint d’aquesta manera, a la reactivació econòmica del teixit empresarial i
a reduir la taxa d’atur del municipi d’Argentona.

Les línies de subvenció incloses en aquesta convocatòria són:

Línia A:  Subvencions per al foment de l’ocupació

 Subvencions destinades a empreses que contractin, per un període mínim de 6
mesos, persones aturades empadronades al municipi inscrites com a demandants
d’ocupació al SOC.

Línia B:  Subvencions per al foment de l’autoocupació i l’inici de nova activitat econòmica

 Subvencions destinades a persones desocupades que iniciïn una nova activitat
econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals).

Segon. Beneficiaris i període d’execució

Línia A: Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les empreses que, complint totes les
condicions i requisits establerts en les Bases reguladores, desenvolupin la seva activitat al
municipi d’Argentona i que contractin, per un període mínim de 6 mesos, persones
aturades empadronades al municipi inscrites com a demandants d’ocupació al SOC.
El període durant el qual es podran efectuar les contractacions,  és el compres entre l’1 de
gener de 2018  i el 15 de novembre de 2018. El període de la concessió de l’assignació
econòmica és l’associat als sis primers mesos de contractació.

Línia B: Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones desocupades que,
complint totes les condicions i requisits establerts en les Bases reguladores, s'incorporen
al món laboral com a empresaris/ies individuals i que hagin causat alta inicial en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el període compres entre l’1 de gener de
2018  i el 15 de novembre de 2018. El període de la concessió de l’assignació econòmica
és l’associat als sis primers mesos d’activitat.

Tercer. Bases reguladores

Les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS  A LES EMPRESES I NOUS
EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA  “ARGENTONA IMPULS”:  Foment de
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l’ocupació i de suport al teixit empresarial d’Argentona, per l’any 2018, es va publicar en
el Butlletí Oficial de la Província amb núm. de registre 2018031996, de 16 d’agost de 2018.

Quart. Quantia individualitzada màxima de la subvenció

Línia A: L'Ajuntament d’Argentona subvencionarà els costos de contractació de les
empreses amb un màxim de:

 2.500,00 € per cada persona aturada i empadronada a Argentona que contracti
mitjançant contractes temporals. Si la contractació és per a persones amb 45 anys
o més, o per a persones en situació d’atur de llarga durada (12 mesos en aquesta
situació), la subvenció serà de 3.500,00 €.

 3.500,00 €  per cada persona aturada i empadronada a Argentona que contracti
mitjançant contracte indefinit. Si la contractació és per a persones amb 45 anys o
més, o per a persones en situació d’atur de llarga durada (12 mesos en aquesta
situació), la subvenció serà de 4.500,00 €.

En les contractacions laborals a temps parcial, la quantitat a subvencionar es calcularà de
forma proporcional al percentatge de la jornada laboral.

Línia B: L’Ajuntament d’Argentona subvencionarà, amb un màxim de 2.500,00 euros per
beneficiari les despeses subvencionables realitzades en el 6 primers mesos d’activitat.

Cinquè. Quantia màxima de les subvencions a atorgar

L'import màxim de les subvencions serà de 34.000 euros.

Els pagaments de les subvencions d’aquest programa serà a càrrec de l’aplicacio
pressupostària 363 / 241/ 47000 per l‘any 2018.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 30 de novembre de
2018.
Les sol·licituds per a concórrer a la convocatòria regulada per aquestes Bases es
formularan i presentaran per via telemàtica, des del Portal de Tràmits i Gestions (Seu
electrònica) de l’Ajuntament d’Argentona.
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Setè. Altres dades

Les entitats sol·licitants hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, els formularis o
models corresponents a la línia de subvenció concreta de la convocatòria a la qual s’opti,
d’acord amb els models establerts.


