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Decret d’Alcaldia Número: 

A la vila de Molins de Rei,
 
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient  94/2021/SUBCO  ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A EMPRESES 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE MOLINS DE REI. ,dicto 
aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia trenta de juny 
de 2021, va aprovar inicialment les bases reguladores la convocatòria de subvencions a 
empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei i va aprovar la 
convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds, a partir 
de l’aprovació definitiva de les bases, fins el dia 31 de juliol de 2022.

L’acord s’ha exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 30 de juliol de 2021, amb número de 
registre CVE202110101514, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, als 
efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin 
convenients. Un cop publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es 
va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al BOPB i a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS: 594156), de data 9 de novembre de 2021, amb número de registre 
CVE202110136289.

Va finalitzar el termini d’informació pública sense haver- se presentat al·legacions i/o 
reclamacions, i l’acord inicialment adoptat es va esdevenir definitiu. 

L’art 9 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i d'informe 
per part de la comissió avaluadora, que és l’òrgan competent per a la instrucció del 
procediment, constituïda per les persones següents:

President: El President de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila o el Regidor 
d’Empresa.
Vocals: La coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila i la Cap del 
Negociat d’Empresa o tècnics del Negociat d’Empresa en qui delegui.
Secretari: Un treballador del Negociat d’Empresa.

Segons l’art 9 de les esmentades Bases, la comissió verificarà que l’empresa sol·licitant ha 
presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que compleix els requisits 
establerts en les bases. 

Segons l’art 6 de les esmentades Bases, l'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà el 
50% de les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’empresa dels treballadors 
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contractats dels primers sis mesos del contracte laboral, sent la quantitat màxima de 4.200€. 
El cost salarial mensual màxim imputable a l’assignació econòmica serà el següent:

a) Grup de cotització 11: 1.000€ mensuals
b) Grup de cotització 10: 1.100€ mensuals
c) Grups de cotització 05 a 09: 1.200€ mensuals
d) Grups de cotització 01 a 04: 1.400€ mensuals

En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, les quanties anteriors es calcularan 
proporcionalment a la jornada efectivament contractada, essent el mínim exigible el 50% de 
la jornada laboral complerta.

Segons l’acta del dia 24 de desembre de 2021 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha 
verificat que les sol·licituds presentades que es relacionen a continuació han presentat la 
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits establerts en 
les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació 
de persones aturades de Molins de Rei: 

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA NIF 

EMPRESA
NOM I COGNOMS 

PERSONA REPRESENTANT
DNI 

REPRESENTANT

12/11/2021 DECOAS, SA A08662835 JORDI BARDELLA PARROT 46579973M

13/11/2021 JESÚS GARCÍA TORRICO 46614341B JESÚS GARCÍA TORRICO 46614341B

15/11/2021
GRUAS TRANSPORTES Y 
CARRETILLAS EL RAYO 
AMARILLO SL

B58328089 EVA MARIA PINO AYALA 52629104K

15/11/2021 DISTRIBUCIONES 
CERYGRES,SA A08932907 JOSE ZARAGOZA GINER 38057130L

16/11/2021 JOAN BONASTRE, SA A08639155 JORDI BONASTRE SALAT 35003049Q

22/11/2021 SALVADOR DIAZ 
MORENO 25695969R SALVADOR DIAZ MORENO 25695969R

22/11/2021 MARE COMBINATO, SL B63113880 CLAUDIA PRADERIO X0594112E

25/11/2021 MYTEL CREACIONES, SL B64413313 MIQUEL ANGEL ALEMANY 
USON 38146362B

3/12/2021 ANNA LLORENS BARBA 47799378L ANNA LLORENS BARBA 47799378L
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Es verifica que les sol·licituds que es relacionen a continuació han presentat la 
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits establerts en 
les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions convocatòria a 
empreses per a la contractació de persones desocupades de Molins de Rei: 

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA NIF 

EMPRESA
NOM I COGNOMS 
PERSONA REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

13/11/2021 JESÚS GARCÍA TORRICO 46614341B JESÚS GARCÍA TORRICO 46614341B

15/11/2021
GRUAS TRANSPORTES Y 
CARRETILLAS EL RAYO 
AMARILLO SL

B58328089 EVA MARIA PINO AYALA 52629104K

15/11/2021 DISTRIBUCIONES 
CERYGRES,SA A08932907 JOSE ZARAGOZA GINER 38057130L

22/11/2021 SALVADOR DIAZ 
MORENO 25695969R SALVADOR DIAZ MORENO 25695969R

22/11/2021 MARE COMBINATO, SL B63113880 CLAUDIA PRADERIO X0594112E

3/12/2021 ANNA LLORENS BARBA 47799378L ANNA LLORENS BARBA 47799378L

Es verifica que les sol·licituds que es relacionen a continuació han presentat la 
documentació exigible, dins del termini establert, però no acredita el compliment dels 
requisits establerts en les bases, a l’article 4: 

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA NIF 

EMPRESA

NOM I COGNOMS 
PERSONA 
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

MANQUEN 
ACREDITAR 
REQUISITS

16/11/2021 JOAN BONASTRE, SA A08639155 JORDI BONASTRE 
SALAT 35003049Q

Art. 4: 
Antiguitat 
mínima de 6 
mesos 
d’empadrona
ment a Molins 
de Rei 
prèviament a 
l’inici del 
contracte 
(22/1/21)

25/11/2021 MYTEL CREACIONES, 
SL B64413313 MIQUEL ANGEL 

ALEMANY USON 38146362B
Art. 5: 
Legalització 
de l’activitat

12/11/2021 DECOAS, SA A08662835 JORDI BARDELLA 
PARROT 46579973M

Art. 8: 
Annex 2 
complimentat.
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Es verifica, de les sol·licituds que han presentat la documentació exigible, dins del termini 
establert, i que compleixen els requisits de les bases segons l’art. 8, i es calcula la subvenció 
que s’ha d’atorgar a cada sol·licitant, segons jornada laboral prevista que s’informa en el 
document “sol·licitud de la subvenció per a empreses per a la contractació de persones 
aturades de Molins de Rei (annex 1)”, segons s’especifica l’art. 6 de les bases:

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA NIF 

EMPRESA
NOM  I COGNOMS 
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

13/11/2021 JESÚS GARCÍA 
TORRICO 46614341B JESÚS GARCÍA 

TORRICO 46614341B 3.600€

15/11/2021

GRUAS 
TRANSPORTES Y 
CARRETILLAS EL 
RAYO AMARILLO SL

B58328089 EVA MARIA PINO 
AYALA 52629104K 3.450€

15/11/2021 DISTRIBUCIONES 
CERYGRES,SA A08932907 JOSE ZARAGOZA 

GINER 38057130L 3.060€

22/11/2021 SALVADOR DIAZ 
MORENO 25695969R SALVADOR DIAZ 

MORENO 25695969R 2.700€

22/11/2021 MARE COMBINATO, 
SL B63113880 CLAUDIA 

PRADERIO X0594112E 3.600€

3/12/2021 ANNA LLORENS 
BARBA(1) 47799378L ANNA LLORENS 

BARBA 47799378L 7.380€

(1) Anna Llorens Barba ha sol·licitat 3 sol·licituds de subvencions en la mateix sol·licitud. 
Vist l’art. 9 de les esmentades bases que estableix que es podran concedir un màxim de 3 
subvencions per cada empresa per l’objecte de les presents bases i per aquesta 
convocatòria s’ha fet el càlcul de la subvenció a atorgar de 3 subvencions.

Vista la RC (retenció de Crèdit per a despeses) número 12021000037263 per import de 
25.000€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47004 subvencions a empreses per la 
contractació d’aturats del pressupost de l’any 2021 de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) de data 17 de desembre i número 
12020000045811, per import de 23.790€.

Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47004 per fer front a les despeses 
de 23.790€.

Vist l’art. 9 de les esmentades Bases que estableix que la concessió de la subvenció 
s’efectuarà per ordre de registre d’entrada. 

Vist l’art. 9 de les esmentades Bases estableix que la concessió de les subvencions resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució 
d’atorgament. En cas de que es presentin més sol·licituds per rebre ajuts econòmics que 
pressupost disponible, aquelles sol·licituds que no han arribat a obtenir una subvenció, 
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constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment ajut econòmic 
(igualment per estricte ordre de presentació en el registre) en cas de que hi hagi renúncies o 
revocacions d’ajuts econòmics.

Atès que la instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon a la
comissió avaluadora de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila, i la resolució es 
realitzarà mitjançant Decret d’Alcaldia, segons l’art. 9 de les la convocatòria de subvencions 
a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei, aprovades al Ple 
de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el trenta de juny de 2021.

Atesa la proposta de decret signada per la Cap de Negociat d'Empresa en data 24 de 
desembre de 2021, amb la conformitat de l'Interventor accidental en data 27 de desembre 
de 2021, i del President de l'Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila en data 27 de 
desembre de 2021.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la 
legislació vigent,

DECRETO:

Primer.- Concedir als sol·licitants que es relacionen a continuació l’import de subvenció que 
s’especifica en cada cas:

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA NIF 

EMPRESA
NOM  I COGNOMS 
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

13/11/2021 JESÚS GARCÍA 
TORRICO 46614341B JESÚS GARCÍA 

TORRICO 46614341B 3.600€

15/11/2021

GRUAS 
TRANSPORTES Y 
CARRETILLAS EL 
RAYO AMARILLO SL

B58328089 EVA MARIA PINO 
AYALA 52629104K 3.450€

15/11/2021 DISTRIBUCIONES 
CERYGRES,SA A08932907 JOSE ZARAGOZA 

GINER 38057130L 3.060€

22/11/2021 SALVADOR DIAZ 
MORENO 25695969R SALVADOR DIAZ 

MORENO 25695969R 2.700€

22/11/2021 MARE COMBINATO, 
SL B63113880 CLAUDIA 

PRADERIO X0594112E 3.600€

3/12/2021 ANNA LLORENS 
BARBA 47799378L ANNA LLORENS 

BARBA 47799378L 7.380€

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 23.790€.

Tercer.- Notificar a cadascun dels sol·licitants la concessió de la subvenció.

Quart.- Notificar a cadascun dels sol·licitants en la resolució de la concessió de la subvenció 
que el pagament s’abonarà segons el que estableix l’art. 13 de les bases reguladores de la 
convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de 
Molins de Rei, i donar compliment al que estableix l’art. 4, 5, 11, 12, 14 i 16 de les bases.
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Sisè.- Publicar l’acord de concessió de la subvenció a la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.

· COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual 
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

El secretari accidental

S/DA 2009 de data 16/12/2021 

29/12/2021  8:10:02

Manuel Borrego Fernández

L'Alcalde

29/12/2021  9:38:15

Xavi Paz Penche
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