MODEL OFICIAL DE SOL·LICITUD DE
SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT D’IGUALADA
PER LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
ESTABLES PER PART DE LES EMPRESES I
ENTITATS IGUALADINES

Registre d’entrada

DADES DE L’EMPRESA O ENTITAT
NOM FISCAL EMPRESA: ...............................................................................................
NIF EMPRESA: ..............................................................................................................
COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL I INDICACIÓ DEL CARÀCTER AMB QUÈ
ACTUA: .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
DNI : ...............................................................................................................................
ADREÇA D’ACTIVITAT : ................................................................................................
ADREÇA DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNICA, e-mail:................................................
.......................................................................................................................................
TIPUS D’ACTIVITAT (CCAE)..........................................................................................
TELÈFONS DE CONTACTE:..........................................................................................

 Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest
procediment en l’aplicació del què disposa la Llei 39/2015, de 1 d’octubre. A tal efecte,
facilito en la present sol·licitud el correu electrònic. Podeu consultar les condicions a:
https://www.seu.cat/igualada/notificacions
 Autoritzo expressament, en cas que sigui necessari, perquè l’òrgan que concedeix la
subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l’acreditació de
que la persona beneficiaria es troba al corrent en el compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.

EXPOSO
Que estic interessat en els incentius per a la creació de llocs de treball estables per part de les
empreses i entitats sense ànim de lucre igualadines per haver consolidat un total de ...............
(màxim cinc) llocs de treball a través de contractacions estables durant el període comprès entre
el dia 1 de setembre de 2019 i el 30 d’abril de 2020.
DECLARO
Que l’entitat/empresa que represento:

 Ha realitzat l’increment de plantilla mínim exigit en l’article 5 d) per tal de poder
optar a l’incentiu.
 Desenvolupa una activitat econòmica i està en possessió dels permisos exigibles
relatius a l'activitat.
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 No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 Em comprometo a complir les condicions de la subvenció.
 Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb la Seguretat
Social. (L’Ajuntament d’Igualada farà la consulta que la persona sol·licitant es troba
al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas que no ho autoritzi, ho
haurà d’indicar i portar l’acreditació de la Seguretat Social).
 Que les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat, si és el cas, són les
següents:
Concedent

Concepte

Import

 Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament d’Igualada les subvencions que
s’obtinguin en el futur per a la mateixa finalitat.
 Al llarg del període de referència ha realitzat les següents contractacions estables:
Codi Contracte

Nom del contractat/da

Puntuació

 Que durant el període esmentat a l’Exposo, no s’han produït a l’empresa sol·licitant
de la subvenció cap acomiadament de personal de caràcter col·lectiu, segons
l’establert a l’article 51.1 de l’Estatut dels treballadors, ni cap acomiadament per
causes objectives, segons l’establert a l’article 52 apartat c) del mateix Estatut dels
treballadors.
Per tot això,
DEMANO
La concessió d’un incentiu econòmic per a la creació dels llocs de treball estables descrits.
La persona sol·licitant, en el seu nom i en el de l’empresa o entitat que representa es fa plenament
responsable de la veracitat de les dades aportades.
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DOCUMENTACIÓ

a) DNI del sol·licitant, i expressar el caràcter amb què actua, acompanyada, en aquest
últim cas, de la documentació que acrediti la seva representativitat. Si en els últims
cinc anys ja s’ha presentat aquest document, es podrà substituir amb una declaració
responsable conforme no ha canviat i és vigent.
b) Els contractes de treball estables.
c) Els dos certificats de vida laboral de l’empresa o entitat sense ànim de lucre; a 1 de setembre
de 2019 i a 30 d’abril de 2020. Podeu obtenir-los a la seu electrònica de la Seguretat Social i
caldrà que incorporin el corresponent codi segur de verificació.
d) Per totes aquelles activitats que no estiguin obligades a l’impost d’activitats econòmiques
(IAE), fotocòpia de l’alta de la declaració censal (model 036) que acrediti l’activitat empresarial
al municipi d’Igualada i, per aquelles que sí que estiguin obligades a l’IAE, fotocòpia del
mateix.
e) Per al cas de treballadors/res amb diversitat funcional, caldrà aportar la resolució de
reconeixement de discapacitat, amb indicació expressa del grau.
La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit,
s’entendrà com a desistiment de l'entitat sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article
68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament d’Igualada en el darrer
any, i s’indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.
Signatura i segell.

Igualada, .....de ...................... de 2020

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Ajuntament d’Igualada.
Gestionar i tramitar les subvencions
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Altres administracions competents en la matèria. Persones que accedeixen a dades per aplicació de la publicitat activa.
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic:
atencio.ciutadana@aj-igualada.net o al correu postal a l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: http://ves.cat/em5W
Responsable del tractament
Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris
Exercici de drets dels interessats
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