
 

 
Sol·licitud de subvencions per a la contractació de persones desocupades 
menors de 30 anys i majors de 45 anys del municipi d’Arenys de Munt 
 
1. Dades de l'empresa sol·licitant 

 

Raó social: 
 

NIF/CIF:  

Adreça:  
 Tel.:  

Localitat:  
 CP:  

Correu electrònic:  
 

Nom i cognoms 
representant legal:  NIF:  

 
 
2. Documentació adjunta acreditativa 

Tota la documentació serà retornada en el moment de presentació de la sol·licitud. Cal aportar: 

□ CIF de l’empresa i escriptura de constitució i de modificació, i si és persona física, el DNI/NIF de 
la persona sol·licitant. 

□ Alta censal d’inici d’activitat econòmica (model de l’Agència Tributària 036 o 037). 

□ Certificat de demandant d’ocupació no ocupat (DONO). 

□ Document d’Identitat de la persona desocupada contractada. 

□ Contracte de treball registrat a l’OTG on consti la durada del mateix. 

□ Document d’alta a la Seguretat Social de la persona contractada. 

  

 
  



 

 
3. Declaro responsablement: 
Que  

- Que compleixo amb tots i cadascun dels requisits de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a les empreses per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys i 
majors de 45 anys del municipi d’Arenys de Munt. 

- Haver llegit i acceptat el contingut de les esmentades bases i que les dades que figuren en aquest 
document són certes. 

- Que l'empresa que represento no ha reduït la plantilla ni ha efectuat acomiadaments 
improcedents de treballadors/es en els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual 
se sol·licita la subvenció. 

- Que l'empresa que represento compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en l’àmbit laboral. 

- Que l'empresa que represento es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i la 
Generalitat, així com de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 

- Que l'empresa que represento no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió 
d'infracció greu en matèria d'integració laboral de disminuïts 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 de l'ordre social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2000, 4 
d'agost. 

- Que l'empresa que represento no està compresa en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Que l'empresa que represento s'obliga a la contractació objecte de la subvenció, com a mínim, 
d’acord amb les categories professionals i els salaris bruts anuals aprovats en el conveni laboral 
de l’empresa on la persona efectivament presta els seus serveis. 

- Que en relació amb altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d'altres 
administracions públiques o ens privats: 

  

 L'empresa que represento NO ha sol·licitat/rebut cap altra ajuda per les mateixes despeses 
subvencionables. 

 L'empresa que represento ha sol·licitat/rebut per les mateixes despeses subvencionables els ajuts 
següents: 
 
 

Concepte d'ajut o 
subvenció Quantia Administració o 

entitat concedent Any Situació actual 

 
 

    

 
 

    

TOTAL   

 
 
 
 
 
 



 

4. Autorització: 

Autoritzo l'Ajuntament d’Arenys de Munt a recollir les dades que obrin en poder de l'administració que 
siguin necessàries per comprovar la veracitat de les declaracions realitzades. 
 
 
SOL·LICITA 
La concessió d’una subvenció a l’entitat que represento, relativa a la contractació de: 
 

Nom i cognoms treballador/a NIF Oficina de 
Treball 

Tipus 
contracte 

Data inici 
contracte 

Data final 
Contracte 

Salari brut 
mensual 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
Pels motius exposats demano que vulgueu admetre la present instància i que, previs els tràmits 
reglamentaris, accediu a la sol·licitud formulada. 
 
 
 
Signatura representant i segell de l’empresa sol·licitant. 
 
 
 
 
 
 
Arenys de Munt, ________ de ________________ de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 



 

Els sol·licitants admeten com a únic mitjà de notificació de tots els actes administratius d’aquest procediment 
de subvenció la notificació electrònica. A aquests efectes, en el model de sol·licitud, indicaran un correu 
electrònic i un telèfon. 
 
  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud per correu 
electrònic: 

_______________________________________________________________________________________ 
 
  He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions electròniques següents: 
 
L’acceptació comportarà el consentiment de l’interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació 
amb efectes jurídics que es pugui derivar d’aquest procediment. 

Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema 
de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS 
informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament informatiu. 

Per a l’acreditació de l’accés de l’interessat al contingut de les notificacions, caldrà que aquest s’identifiqui i 
s’autentiqui a través de certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o 
superior o mitjançant una contrasenya d’un sol ús. 

Per a l’accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l’interessat i produirà els 
efectes previstos a  l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
Política de protecció de dades de caràcter personal 

 
Responsable del tractament  Ajuntament d’Arenys de Munt 

Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt  
Tel. 93 793 79 80 / Fax 93 795 06 30 
protecciodedades@ademunt.cat     www.arenysdemunt.cat  

Dades de contacte delegat 
de protecció de dades  

protecciodedades@ademunt.cat 
Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt 
Tel. 93 793 79 80 

Finalitat del tractament  Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades. 

Base jurídica  Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. 
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. 

Destinataris  Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 
Drets de les persones  Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la 
vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
o mitjançant la seva seu electrònica (https://seu-
e.cat/web/arenysdemunt). 

Termini de conservació de les dades  Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 



 

Reclamació  Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, en paper o mitjançant la seu electrònica de 
l’Ajuntament (https://seu-e.cat/web/arenysdemunt).  

 
Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició 
 
Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a: 

Ajuntament d’Arenys de Munt 
Rambla Francesc Macià, 59 
08358 Arenys de Munt 
Tel.: 937937980 / Fax: 937950630 
Correu electrònic: incidencies.ARCO@ademunt.cat 
Indicant clarament a l’assumpte: Tutela de Drets LOPD 
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