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Resolució de les solꞏlicituds d’ajuts destinats a la contractació de persones nouvingudes i/o
en situació de vulnerabilitat del projecte Queda’t a la Catalunya Central, i d’acord amb les
bases reguladores i la convocatòria, de 24 de desembre de 2019, i amb la posterior modificació
de 27 de maig de 2020.
Antecedents

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL – G64940091

1. En data 20 de desembre de 2019 es va publicar al BOP de la província de Barcelona les bases i la
convocatòria d’ajuts per la contractació de persones nouvingudes per part d’empreses i entitats
públiques i privades del territori Leader àmbit d’acció de l’Associació pel Desenvolupament Rural de
la Catalunya Central.
2. En data 27 de maig de 2020 es va publicar la modificació de les bases i la convocatòria dels ajuts per
tal d’ampliar els perfils i facilitar també la contractació de persones en situació de vulnerabilitat arrel
de la situació de crisi generada per la irrupció del SARS‐CoV‐2 a Catalunya, i ampliació de terminis per
a la presentació de les sol∙licituds

3. Els sol∙licitants van presentar una sol∙licitud d’ajut d’acord amb les bases establertes i en el termini
estipulat.
4. Examinada la documentació presentada pels sol∙licitants.
5. Les tècniques de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central proposen la
concessió dels ajuts dels annexes d’acord amb els criteris de selecció establerts a les bases i les
convocatòries publicades.
6. Amb data 7/10/2020 el President de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central,
ratifica la proposta de les tècniques per l’aprovació dels ajuts dels annexes
Fonaments de dret
1. Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel
que s’estableixen disposicions comuns relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel que
s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons
Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament
(CE) núm. 1083/2006 del Consell.
2. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.
3. Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajut al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i
introdueix disposicions transitòries.
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4. Decisió d’Execució C(2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, per la qual s’aprova el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació 2014‐2020.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6. Bases de participació al projecte Queda’t a la Catalunya Central, convocatòria dels ajuts i modificació
d’ambdós, publicats al BOP de la província de Barcelona els dies 20/12/2019 i 27/05/2020.
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Notifico que es resol,
1. Concedir als beneficiaris que es relacionen a l’Annex 1 un ajut per l’import que s’hi indica, a càrrec de
la partida pressupostària de “Contractació bonificada de persones nouvingudes i/o persones en
situació de vulnerabilitat” de 2019‐2020.
2. El pagament d’aquest ajut queda condicionat a la presentació de la documentació justificativa per
mitjà electrònic, amb data límit 16/10/2020. La documentació a presentar es detalla a continuació:
a. Sol∙licitud de pagament
b. Contracte de treball de la persona contractada
c. Alta a la Seguretat Social
d. Document d’identificació de la persona
e. Presentació de la factura o liquidació per l’import concedit
A nom de: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Pl. Sant Josep, s/n (Colònia Pons)
08692 Puig‐reig
NIF: G64940091
La presentació de la factura s’ha de realitzar el format electrònic.
Els codis de presentació són:
Codi Fiscal: GA0000632
Codi Receptor: GA0000632
Codi Pagador: GA0000632
3. Les persones/empreses/entitats beneficiàries hauran de complir el compromisos adquirits a partir de
la declaració jurada de la sol∙licitud, a més a més dels què s’estableixen a les bases i convocatòria dels
ajuts:
a. Mantenir el contracte amb les condicions determinades de durada temporal i tipus de
jornada. En cas contrari, es revocarà totalment l’ajut, amb l’excepció dels següents casos:
i. Quan sigui l’empresa qui finalitza la contractació de la persona però s’efectuï la
contractació d’una persona amb el perfil requerit que substitueixi a la primera en el
termini inferior a 2 mesos. En cas contrari es revocarà totalment la subvenció
concedida.
ii. Quan sigui la persona qui finalitza la contractació per voluntat pròpia, o quan la
finalització del contracte sigui per causes sobrevingudes, com per exemple el canvi de
situació legal de la persona contractada, que faci incompatible la continuïtat del
contracte. L’empresa tindrà l’obligació de contractar una altra persona per substituir
la primera en un termini inferior a 2 mesos, i en cas que justificadament no sigui
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possible, l’empresa tindrà dret al cobrament de les mensualitats treballades per part
de la persona contractada en primer lloc.
iii. En tots els casos, s’haurà d’informar oportunament a l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central per tal de cercar la millor solució
possible en cadascun dels casos.
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b. Facilitar la tasca del Grup de Suport en l’acompanyament de la persona nouvinguda al lloc de
treball.
c. Compromís de presentar la justificació de la contractació amb la data límit de 2 mesos
posteriors a la finalització del termini de contractació subvencionat, i d’acord amb la data
que s’especifica a l’annex 1. La documentació de justificació estarà disponible a través del web
www.catcentral.cat. En cas de no presentar la justificació en el termini establert s’haurà de
retornar l’import concedit amb els interessos oportuns.
Possibilitat de recurs,
La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Puig‐reig, a 7 d’octubre de 2020
Signat digitalment per

Jesús Calderer Jesús Calderer Palau DNI 39337356L (AUT)
Palau - DNI
2020.10.08
39337356L (AUT) Data:
09:38:12 +02'00'

Jesús Calderer Palau
President de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
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Annex 1
NIF

Municipi inversió

Data sol∙licitud

B60100229

Sant Martí d’Albars

28/01/2020

Durada de
contracte objecte
de sol∙licitud
6 mesos

Tipus de jornada del
contracte objecte de
sol∙licitud
Sencera

Ajut
sol∙licitat
(€)
2.142.00 €

Subvenció
aprovada (€)
2.142.00 €

B64747652

Collsuspina

04/02/2020

6 mesos

Sencera

2.142.00 €

2.142.00 €

38156188Q

Sant Boi de Lluçanès

11/02/2020

6 mesos

Sencera

2.142.00 €

2.142.00 €

47883515E

Gironella

07/04/2020

6 mesos

Mitja

1.071,00 €

1.071,00 €

77085912D

Lluçà

13/05/2020

6 mesos

Sencera

2.142.00 €

2.142.00 €

46820700Z

La Pobla de Lillet

04/06/2020

6 mesos

Mitja

1.071,00 €

1.071,00 €

B60568490

Gironella

11/08/2020

6 mesos

Sencera

2.142.00 €

2.142.00 €

B60568490

Gironella

15/09/2020

6 mesos

Sencera

2.142.00 €

2.142.00 €

