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CIFRaó social

Domicili de l'empresa

Códi PostalMunicipi Província

Telèfon fix

Núm. Bloc Escala Planta Porta

Tlf. mòbil Adreça correu electrònic a efectes de notificacions

2.-DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA 

Sol·licitud de subvenció per acollir-se al  
PROJECTE FEM FEINA A VILADECANS  

EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA ADDICIONAL 2016-2017.  
PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS 

2016/2017

1.- DADES DE L'EMPRESA SOL·LICITANT

Nom.  treballador/es

 En cas que l'empresa sigui persona jurídica, còpia compulsada  dels poders notarials per actuar en representació de  
l'empresa

 Descripció del lloc de treball ( categoria, funcions principals, requisits del treballador/a) i precontracte

  Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model de l'Ajuntament de Viladecans

 NIF/CIF de l'empresa

 Llicència o comunicació de l'activitat econòmica emès per l'ens local del municipi on estigui radicada l'empresa. en 
cas que l'empresa estigui a Viladecans no cal entregar, es consultarà internament.
 Certificat de vida laboral de l'empresa ( model A002) i acreditació de que les persones donades de baixa de l'empresa  
en els últims 3 mesos no ha estat per acomiadament i/o ERO, i en els darrers 12 mesos per acomiadament 
improcedent.
 Documentació que acrediti obligacions en matèria de riscos laborals

  Quatre certificats:  un acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, un altre amb la       
Generalitat de   Catalunya, un altre de les obligacions amb la Seguretat Social i un altre de les obligacions amb  
l'entitat municipal on estigui residenciada l'empresa o declaració responsable. ( aquest últim  només en cas que  
l'empresa no tingui la seva ubicació a Viladecans)

Cognoms i Nom del representant legal NIF representantCàrrec del representant legal

Fax

3.- DECLARACIONS RESPONSABLES
 Actuant en nom i representació de l'empresa sol·licitant, i sota la meva responsabilitat, 
  
 DECLARO: 
   1.- Haver llegit i acceptar les bases reguladores per a la sol·licitud de subvenció per la contractació de treballadors i   treballadores 
  promogut per l'Ajuntament de Viladecans en el marc del projecte de Foment de l'Ocupació: Fem Feina a Viladecans 2016-2017.

Altres documents

 DNI o NIE de la persona que signa la sol·licitud.

  Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al Registre corresponent. en cas de professionals  
i individuals, alta censal 036/037. Per Societats civils, contracte privat o Estatuts.



Viladecans, de 20de

Signat

D'acord amb l'article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s'inclouran en el fitxer Xaloc amb la  
finalitat de gestionar intermediació laboral entre el/la sol·licitant d'ocupació i empresa contractant. Aquestes dades poden ser cecides a altres serveis d'ocupació de les  
administracions públiques. Podrà exercir els drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició de les dades del fitxer  dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: AJUNTAMENT DE 
 VILADECANS a l'adreça postal Plaça Europa Oficina Viladecans Informació. - 08840 Viladecans. 

  
 2.- Que l'empresa no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de Novembre general 
  de subvencions. 
  
 3.- Que l'empresa es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les  
 obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat i l'Ajuntament de Viladecans. 
  
 4.- Que l'empresa no ha realitzat acomiadaments improcedents de treballadors o treballadores en els 12 mesos anteriors a la  
 data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció. 
  
 5.- Que l'empresa no ha 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 amb el  
 Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 
  
 6.- Que l'empresa no està compresa en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
  de subvencions. 
  
 7.- Que l'empresa acompleix 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 aplica les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril. 
  
 8.- 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 
  
 9.- Complir amb les obligacions com a  empresa de la legislació que li correspongui en l'àmbit de la prevenció de riscos  laborals,  
 primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats. 
  
 10.- Que l'empresa:      

  No ha sol·licitat ajuts de mínims durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors

  Ha sol·licitat o rebut ajuts de mínims durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors,  
  i que els 3 anys no superin els 200.000 euros, d'acord amb el que es detalla a continuació

  No ha sol·licitat cap subvenció o ajut pel mateix concepte que pugui concòrrer amb el que  estableixen les     
normatives reguladores.

 11.- Que l'empresa:

4. AUTORITZACIONS

 Autoritzo l'Ajuntament de Viladecans a utilitzar l'adreça electrònica que he indicat a l'apartat 1 per requerir-me  la   
possible documentació que manqui per completar aquesta sol·licitud (1)

(1) Marqueu la casella si voleu donar aquesta autorització, que pot agilitar els tràmits

D'acord amb les Bases Reguladores publicades al BOPB de XXXXXXXX SOL·LICITO

Signatura del representant i segell de l'empresa sol·licitant

La concessió d'una subvenció a l'entitat que represento per un import màxim de  euros

 Ampliació addicional per a formació addicional al lloc de treball.  Mínim 30 hores
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   euros
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D'acord amb l'article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s'inclouran en el fitxer Xaloc amb la 
finalitat de gestionar intermediació laboral entre el/la sol·licitant d'ocupació i empresa contractant. Aquestes dades poden ser cecides a altres serveis d'ocupació de les 
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          de subvencions.
 
         3.- Que l'empresa es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les 
         obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat i l'Ajuntament de Viladecans.
 
         4.- Que l'empresa no ha realitzat acomiadaments improcedents de treballadors o treballadores         en els 12 mesos anteriors a la 
         data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.
 
         5.- Que l'empresa no ha 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 amb el 
         Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 
         6.- Que l'empresa no està compresa en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
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         de 7 d'abril, o aplica les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.
 
         8.- 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
 
         9.- Complir amb les obligacions com a  empresa de la legislació que li correspongui en l'àmbit de la prevenció de riscos  laborals, 
         primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.
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