a) Ser persona física autònoma ( treball autònom amb treballadors ) o forma
jurídica amb activitat econòmica.
b) Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Barberà del
Vallès.
c) Haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
d) En cas de microempresa cal establir :
-

Tenir un mínim de 1 i un màxim de 4 treballadors/es en el moment de la
declaració de l’estat d’alarma
Tenir un volum d’operacions no superior a 2.000.000 € anuals, segons el
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comissió europea.

e) No ser societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la
majoria del seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de
govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.
f) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu
en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de
relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat
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Poden sol·licitar ajuts econòmics per a projectes municipals per al manteniment de
l’ocupació, les persones autònomes i formes jurídiques que compleixin els següents
requisits:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es fa públic que ha estat oberta convocatòria per a la sol·licitud i atorgament
d'assignacions econòmiques a projectes municipals per al manteniment de l’ocupació
a autònoms i microempreses de menys de 4 treballadors de Barberà del Vallès,
corresponent a l'exercici 2020-2021, que es regirà per les Bases reguladores
aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de
juliol de 2020.

B

183/20
ANUNCI BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT
D'ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A PROJECTES MUNICIPALS PER AL
MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DE MENYS
DE 4 TREBALLADORS DE BARBERÀ DEL VALLÈS

https://bop.diba.cat

A

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERA DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
web: www.bdv.cat

amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

L’import màxim corresponent a l’atorgament dels ajuts econòmics és de 41.000,04
euros, per a l’exercici 2020-2021, amb càrrec al Capítol IV de la Fundació Barberà
Promoció i amb el finançament del Programa Metropolità de Suport a les Polítiques
Socials Municipals 2020-2023.
El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació s’inicia l’endemà de la
publicació de les presents bases i convocatòria al BOPB o DOGC i finalitza el 31 de
març de 2021 o quan s’exhaureixi el crèdit disponible.

Barberà del Vallès, 30 de setembre de 2020

https://bop.diba.cat

El text íntegre de las bases aprovades es poden consultar a la pàgina web
http://www.bdv.cat de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
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Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en
l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de
discriminació entre dones i homes.
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i)

Data 9-10-2020

h) Complir amb les obligacions de la legislació que li correspongui en l’àmbit de
prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel
que fa a la gestió dels residus generats.

A

g) Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb
discapacitat, d’acord amb la Llei 19/1982, de 7 d’abril, o aplicar les mesures
alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret
246/2000, de 24 de juliol.

B

Francisco Javier Garcés Trillo

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Alcalde
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