SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PER EMPRESES
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PERQUÈ EMPRESES DE L’ÀMBIT DEL
COMERÇ, DELS SERVEIS O DE LA RESTAURACIÓ CONTRACTIN
PERSONES ATURADES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
DADES DE L’EMPRESA
Nom o raó social

CIF / NIF

Domicili social
Municipi

Codi postal

Telèfon

Fax

Sector empresarial

Correu electrònic
Adreça web

DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA COM A REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA
Nom i cognoms

DNI / NIE

Domicili
Municipi

Codi postal

Telèfon

Fax

Correu electrònic

L’empresa i/o persona que figura a l’encapçalament sol·licita a l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, mitjançant aquest document de 4 pàgines, participar en la convocatòria de subvencions
per a 2014 adreçada a empreses del comerç, dels serveis i de la restauració de Cerdanyola del
Vallès per a la contractació de persones en situació d’atur també de Cerdanyola del Vallès. Per
això signa aquesta i la darrera pàgina, que donen conformitat a totes les declaracions
responsables que contenen aquest document.

Import de la subvenció sol·licitada
A efectes de l’import sol·licitat s’informa que l’article 4, paràgraf 1er, apartat d) de la convocatòria estableix que l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès subvencionarà cada contracte laboral amb un import corresponent al vint-i-cinc per cent del cost del treballador
(que inclou el sou mensual brut, la prorrata de la paga extraordinària i les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de
l’empresa), però amb una quantitat màxima de 300 € per mes i contracte, i amb un màxim de sis mesos.

Signatura representant

Cerdanyola del Vallès, a

Segell empresa

de

de

D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades en aquesta sol.licitud seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290
Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat).
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BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA I DEL SEU PERSONAL
Ha d’incloure, com a mínim, l’activitat econòmica que du a terme l’empresa, les persones que es vol contractar, les condicions
dels nous contractes (durada, horari i tipus de jornada), el salari brut d’aquests treballadors, les condicions econòmiques
previstes en el conveni col·lectiu del sector, el lloc on desenvoluparan la seva feina, a més a més d’aquelles altres informacions
significatives.

RESUM ECONÒMIC DE LES NOVES CONTRACTACIONS
Ha d’incloure una estimació del cost total brut de les persones a les que es vol contractar.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES SOL·LICITUDS D’ALTRES SUBVENCIONS
La persona que signa aquesta sol·licitud declara, sota la seva responsabilitat:
1.

Que l’empresa a la qual representa ha sol·licitat o preveu sol·licitar per aquest exercici i per la contractació de persones
aturades les següent subvencions, públiques o privades (no s’ha d’incloure la sol·licitada en aquesta convocatòria; si no se’n
demana cap s’ha de deixar aquest apartat en blanc)

2.

Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, com a màxim en el moment de la justificació de la
subvenció que li hagi estat atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions, públiques o
privades, pel mateix exercici i per la contractació de persones aturades.

ALTRES DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS
La persona que signa aquesta sol·licitud declara, sota la seva responsabilitat, el següent:
1.

L’empresa a la qual representa desenvolupa una activitat econòmica en els àmbits del comerç, els serveis o la restauració i
no està catalogada com una Empresa de Treball Temporal.

2.

L’empresa a la qual representa té el seu centre de treball i el domicili social i/o fiscal a Cerdanyola del Vallès.

3.

L’empresa a la qual representa està assabentada de les condicions per la gestió de les ofertes i contractes de treball, que
són:

4.

a)

Les ofertes de treball es gestionaran a través del Servei Municipal d'Ocupació i Empresa, que farà el procés de
preselecció de persones candidates i podrà fer la selecció de les persones a contractar d’acord amb la demanda de
l’empresa.

b)

En els contractes de treball haurà de constar la frase: "Contracte subvencionat per l' Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès l’any 2014”

L’empresa a la qual representa està assabentada de les condicions que han de reunir els treballadors contractats objecte
d’aquesta sol·licitud de subvenció, que són:
a)

Estar empadronades a Cerdanyola del Vallès amb una antiguitat mínima de sis mesos de residència a la data d’inici del
contracte laboral.

b)

Estar inscrites al Servei Municipal d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

c)

Estar registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG) de Cerdanyola del Vallès com a
demandants d'ocupació com a mínim 15 dies naturals abans de l'inici del contracte.

5.

L’empresa a la qual representa no és depenent i està societàriament vinculada a cap administració o ens públic, ni que la
contractació per la que es demana aquesta subvenció correspon a una activitat adjudicada per l’Ajuntament mitjançant un
contracte administratiu.

6.

L’empresa a la qual representa no està inclosa en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de
novembre, General de Subvencions.

7.

L’empresa a la qual representa no ha acomiadat a cap treballador o treballadora de forma qualificada d’improcedent, o per
regulacions d’ocupació o d’acomiadaments objectius, en els sis mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se
sol·licita aquesta subvenció.

8.

Que, per tal de confirmar la circumstància anterior, la persona que signa aquesta sol·licitud en representació de l’empresa
interessada autoritza a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a què pugui sol·licitar a Tresoreria General de la Seguretat
Social la informació o dades necessàries per la seva comprovació, sense perjudici de que també puguin ser requerida directa
i posteriorment documentació relacionada.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I DE
LA SEGURETAT SOCIAL I AUTORITZACIÓ RELACIONADA
La persona que signa aquesta sol·licitud declara, sota la seva responsabilitat, que l’empresa a la qual representa està legalment
obligada a tributar a Hisenda i a cotitzar a la Seguretat Social i que, per tal de confirmar que es troba al corrent de les seves
obligacions, autoritza a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a què pugui sol·licitar a les Administracions Públiques
competents (Agència Estatal d’Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social) la informació o dades que

són necessàries per la comprovació, reconeixement, seguiment i control d'aquesta circumstància, sense perjudici de
que també puguin ser requerits directa i posteriorment a la persona interessada.

DADES BANCÀRIES (codi IBAN) DE LA PERSONA O EMPRESA INTERESSADA

Codi SWIFT / BIC
Adreça oficina
Municipi

Codi postal

Titular del compte bancari
Diligència de conformitat de l’entitat bancària (signat i segellat per l’entitat i la persona interessada)

signatura persona interessada

signatura entitat bancària

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE S’ADJUNTA
Original i fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'empresa de comerç, serveis o restauració (el personal municipal que
registri la sol·licitud compulsarà la fotocòpia i retornarà l’original).
En cas que l'empresa sigui persona jurídica, original i fotocòpia dels poders notarials per actuar en representació de l'empresa
(el personal municipal que registri la sol·licitud compulsarà la fotocòpia i retornarà l’original).
Altres (especificar)

Signatura representant

Cerdanyola del Vallès, a

Segell empresa

de

de

D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades en aquesta sol.licitud seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290
Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat).
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