2.- Procediment de concessió
1. El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.
2. La convocatòria s’aprovarà preferentment en el període de 6 mesos des de l’inici de l’any
natural.
3. Serà competent per aprovar la convocatòria la Junta de Govern Local.
4. L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base
de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web
municipal.
3.- Condicions de participació
S’hi poden presentar persones físiques, jurídiques i entitats sense ànim de lucre que compleixin
els següents criteris:
 Qualsevol persona física major d’edat que, en cas de resultar premiada, acrediti que exerceix
l’activitat empresarial en el terme municipal d’Arenys de Munt en els tres mesos posteriors a
la recepció del premi. Es podran presentar dues o més persones conjuntament; en aquest cas
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Les finalitats són:
- Generar llocs de treball.
- Promoure l’emprenedoria, i especialment aquella que tingui com a finalitat produir béns o
serveis que generin valor afegit al municipi d’Arenys de Munt.
- Promoure les persones emprenedores de botigues on line o desenvolupament de les
mateixes.
- Posar en valor els productes i serveis singulars i de proximitat.
- Potenciar el cooperativisme i els projectes emprenedors que apostin per la gestió
democràtica i participativa.
- Atorgar un màxim de tres premis als tres projectes més ben valorats.
- Impulsar Arenys de Munt com a pols d’atracció de les iniciatives emprenedores.
- Potenciar la diversificació d’activitats econòmiques locals per evitar esdevenir poble
dormitori.
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1. Objecte i Finalitats d’interès públic
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de premis per a les millors idees de projectes
d’emprenedoria amb la finalitat d’impulsar i promoure la iniciativa emprenedora en el municipi
d’Arenys de Munt, i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan
com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.
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“TEXT REFÓS DE LES BASES REGULADORES DEL PREMIS DEL CONCURS D’EMPRENEDORIA
“ARENYS DE MUNT EMPRÈN”
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No havent-se presentat al·legacions, dins del termini, a l’exposició pública al BOP i al taulell
d’edictes electrònic de l’aprovació pel Ple de data 10/02/22 de la modificació de les bases i el text
refós de les bases reguladores dels premis del concurs d’emprenedoria “Arenys de Munt emprèn”
(Exp. 28/2022), es dona publicitat del text íntegre de les mateixes:
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4.- Característiques del projecte de negoci
Els projectes que s’adjuntin a la sol·licitud, hauran d’estar formats amb el següent contingut:
 Tenir una caràtula on s’especifiqui: Títol del projecte, i Nom i cognoms, DNI, telèfon i
correu electrònic de la persona de contacte, i Nom i CIF de la persona jurídica, si
s’escau.
 Exposició del projecte, on es detalli una introducció, les motivacions per presentar-se
al premi i qualsevol altra informació que es consideri rellevant per a la valoració del
projecte.
 Curriculum Vitae dels membres de l’equip que presenta el projecte.
 Pla d’empresa segons el model oficial.
 Si es vol incloure material audiovisual, es podrà adjuntar l’arxiu telemàticament a la
sol·licitud. La duració màxima del vídeo ha de ser màxim d’1 minut i s’ha de presentar
en format mpg, avi o wmv. (no s’accepten vídeos penjats al youtube).
 En cas de voler incloure gravacions de vídeos en la sol·licitud presentada en format
paper, hauran de presentar-se en un suport que admeti format digital i aquest haurà
de ser entregat juntament amb la sol·licitud.
 Es podrà complementar el projecte amb un CANVAS.
5.- Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament d’Arenys de Munt o bé a
través de la seu electrònica dins el termini fixat en la convocatòria que es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la base de Dades Nacional de
subvencions.
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hauran de signar conjuntament tota la documentació requerida i seran beneficiaris del premi
per parts iguals.
En el cas de ser una persona jurídica haurà d’estar legalment constituïda i tenir la seu social al
municipi d’Arenys de Munt. Es podran presentar empreses amb altes d’activitat de fins a tres
anys anteriors a la data d’aprovació de la convocatòria, sempre que s’acrediti que el projecte
és de nova creació. També es podran presentar persones físiques sense l’empresa constituïda
en el moment de participar en el concurs, si bé, en cas de resultar premiats, caldrà acreditar
que han constituït la societat en els 3 mesos posteriors a la recepció del premi.
En el cas de projectes ja iniciats, aquests han de ser dins els darrers dos anys -l’any natural de
la convocatòria i l’any anterior-.
En el cas de ser una entitat ha d’estar degudament constituïdes i inscrites en el corresponent
registre oficial i estar inscrites també en el registre d’entitats d’aquest Ajuntament.
Tenir un projecte de negoci per realitzar al terme municipal d’Arenys de Munt, suportat per
un Pla d’empresa, amb tota la informació necessària per poder valorar la viabilitat tècnica i
econòmica del projecte.
No es podran tornar a presentar aquells projectes que hagin guanyat algun dels premis
atorgats en convocatòries anteriors.
No tenir deutes amb l’Ajuntament.
Trobar-se al corrent del compliments de les obligacions tributàries així com de la Seguretat
social.
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La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no incórrer en cap
de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt així
com l’autorització a l’Ajuntament d’Arenys de Munt perquè pugui obtenir l’acreditació de les
condicions a través de mitjans telemàtics.
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2. Les persones jurídiques han de fer la sol·licitud, obligatòriament, a través del registre
electrònic de l’Ajuntament.
3. Les sol·licituds que es presentin a través de mitjans electrònics, ho hauran de fer a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a l’adreça:
https://gestor.arenysdemunt.cat/SeuElectronica/
4. A cada sol·licitud presentada caldrà aportar la següent documentació:
 Model normalitzat de sol·licitud.
 Projecte de negoci, amb les característiques i la documentació establerts en l’article 4
d’aquestes bases.
 Dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés del premi.
 Fotocòpia del DNI del/de la representant legal signatari/ària de la sol·licitud. (excepte
si es fa la sol·licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada
digitalment).
 Model 036, en el cas d’empreses ja constituïdes i alta a la seguretat social, i en cas de
no estar donat d’alta en el moment de la presentació, compromís de que es realitzaran
aquests tràmits en el termini de 3 mesos, si resulta beneficiari del premi, i que
s’aportarà la documentació al registre general de l’Ajuntament.
 Escriptura de constitució o Estatuts, en el cas de tractar-se de persona jurídica.
 Poders de representació o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti
la representació legal de qui signa la sol·licitud en cas de tractar-se de persona jurídica.
 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari d’acord amb el model normalitzat.
 Declaració jurada d’on es realitza o realitzarà l’activitat (compliment de l’article 3
d’aquestes bases).
 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat.
 Declaració d’autorització a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a obtenir de forma directa
l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social a través de certificats, si s’escau.
 Altres documents que el sol·licitant estimi oportú.
5. Cada subjecte podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria.
6. La documentació ha de ser original o, si s’escau, fotocòpia acarada.
7. La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que
la regulen.
8. Els sol·licitants autoritzen a l'Ajuntament a consultar les dades necessàries, com poden ser
relatives a NIF, CIF, empadronament, certificat de vida laboral, Seguretat Social i Agència
Tributària.

8.- Criteris de valoració
Els projectes es valoraran amb un màxim de 150 punts, segons el següent detall:
1. Presentació escrita del projecte i Pla de negoci (màxim 10 punts):
 Estructura (introducció, desenvolupament i resultats...).
 Capacitat de síntesi.
 Presentació formal escrita.
 Materials audiovisual que complementin la documentació.
2. Grau d’innovació (màxim 25 punts):
 Es valorarà la creació d’un nou servei/producte inexistent en el terme municipal
d’Arenys de Munt. Màxim 5 punts.
 Es valorarà el projecte que tingui els seus objectius lligats al mon virtual, start-ups o
negocis online. Màxim 5 punts.
 Es valorarà l’aplicació de millores substancials en productes/serveis ja existents en el
terme municipal. Màxim 5 punts.
 Es valoraran noves formes d’organització del treball. Màxim 5 punts.
 Es valoraran innovacions dels processos productius o en les vies de comercialització.
Màxim 5 punts.
3. Desenvolupament. (màxim 50 punts).
 Es valorarà la viabilitat del projecte empresarial, tenint especialment en compte els
aspectes econòmic-financers. Màxim 20 punts.
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7.- Presentació presencial del projecte
1. La presentació presencial del projecte és obligatòria, en una data i lloc a determinar pel Jurat.
2. La durada màxima de la presentació serà de 30 minuts, no obstant a criteri de la comissió
qualificadora es pot modificar.
3. La presentació requereix capacitat de síntesi que reflecteixi la motivació del projecte, la seva
viabilitat i objectius.
4. Després de cada presentació hi haurà un torn de preguntes per part dels membres del Jurat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de 10 hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de les
mateixes significarà la desqualificació immediata.

A

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament d’Arenys de Munt del
contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Es valorarà el grau de definició i de maduració del projecte. Màxim 20 punts:
a. Descripció del producte o servei: (grau d’adequació de la proposta al repte plantejat)
b. Procés de producció o prestació de servei (model de negoci)
c. Anàlisi DAFO
d. Preu coherent (viabilitat comercial)
e. Mercat on es dirigeix
f. Perfil clients
g. Competidors
h. Promoció i publicitat: descripció del pla de comunicació i els materials que
acompanyen i la seva relació amb el producte/servei: díptics, vídeos anuncis,
powerpoint, etc.
i. Organització i recursos humans
j. Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat
 Es valorarà el desenvolupament d’activitats d’interès social: empreses d’inserció,
col·lectius amb risc d’exclusió social. Màxim 5 punts.
 Es valorarà la possibilitat que els productes/serveis que ofereixi el projecte recullin els
criteris que permetin entrar dins la marca “Producte d’Arenys” Màxim 5 punts.

6. Altres aspectes: (màxim 15 punts)
 Es valorarà el currículum vitae de la persona física o equip de treball, concretament la
seva formació i experiència en el producte o servei del projecte empresarial i en gestió
d’empresa. Màxim 5 punts.
 Es valorarà en 10 punts si el projecte d’emprenedoria presentat està format per un
equip de dues o més persones.
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5. Economia social i cooperativa (màxim 20 punts):
 Gestió democràtica i participativa: Es tracta d’un projecte gestionat democràticament
pels membres que en formen part, els quals participen activament en la definició de
polítiques i la presa de decisions. Màxim 5 punts.
 Interès per la comunitat: El projecte treballa per aconseguir un desenvolupament
sostenible de la societat i del medi natural). Màxim 10 punts.
 Intercooperació: Relacions amb cooperatives i projectes de l'economia social
(proveïdors, clients, fórmules d'ajuda mútua, etc.). Màxim 5 punts.
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4. Creació de nous llocs de treball (màxim 30 punts).
Es valorarà el nombre de llocs de treball creats, inclosos els de les persones sòcies o
promotores, les seves característiques contractuals i el fet de contractar col·lectius de
difícil inserció:
 Per cada lloc de treball creat (5 punts per lloc de treball) Màxim 15 punts. Es puntua
només per lloc de treball de jornada laboral complerta. En cas de jornades parcials,
només es puntuarà per cada unitat que correspongui a la suma de llocs de treball a
temps parcial.
 Si es preveu la contractació de col·lectius de difícil inserció (menors de 30 anys, majors
de 45 anys, o d’atur de llarga durada). (5 punts per lloc de treball) Màxim 15 punts.
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12.- Jurat i Veredicte
1. El Jurat, constituït d’acord amb l’article 22.1 de la LGS, estarà format per:
 Regidor d’Economia de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que actuarà com a president del
Jurat.
 El tècnic responsable de l’àmbit.
 Fins a tres representats de les associacions empresarials o comercials d’Arenys de Munt
i/o de la comarca del Maresme.
 Un màxim de dos empresaris o professionals de reconeguda trajectòria professional del
municipi d’Arenys de Munt.
 Un representant de cada grup polític (no necessàriament ha de ser regidor/a) i Regidor/es
no adscrits.
 Un funcionari de departament, amb les funcions de secretari, amb veu però sense vot.
2. En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis.
3. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
4. El Jurat podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria si cap dels projectes
presentats arriba a una qualitat mínima.
5. El Jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els
requisits i les condicions establertes en aquestes bases.
6. L’Ajuntament d’Arenys de Munt es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes
guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació
abans especificada.
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11.- Instrucció de l’expedient i proposta de concessió
La instrucció del procediment per a l’atorgament dels premis correspondrà al Centre Gestor, i en
concret a la Regidoria de Promoció Econòmica.
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10.- Crèdit pressupostari
1. En cada convocatòria que s'aprovi en aplicació d'aquestes Bases es concretarà quin és l'import
màxim que es destinarà als premis que atorga l’Ajuntament d’Arenys de Munt i la
corresponent aplicació pressupostària del pressupost municipal.
No podran atorgar-se premis per import superior al determinat en la convocatòria, si bé la
mateixa podrà preveure la possibilitat d'incrementar el crèdit amb un import addicional.
2. L’import del premi a concedir es determinarà en relació als punts assignats.
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9.- Import dels Premis
1. El projecte més ben valorat obtindrà un premi equivalent al 50% de l’import màxim que es
destinarà en el moment de la convocatòria de l’aplicació pressupostària corresponent.
2. El segon projecte més ben valorat obtindrà un premi subvenció equivalent al 30% de l’import
màxim que es destinarà en el moment de la convocatòria de l’aplicació pressupostaria
corresponent.
3. El tercer projecte més ben valorat obtindrà un premi equivalent al 20% de l’import màxim que
es destinarà en el moment de la convocatòria de l’aplicació pressupostaria corresponent.
4. Els imports dels premis són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.

14. Acte de lliurament dels premis
El lliurament dels premis es realitzarà de forma presencial en un acte públic. El lloc i la durada del
mateix, es determinarà i es comunicarà a les persones interessades.
15. Acceptació del premi
El premi s’entendrà tàcitament acceptat pel beneficiari pel fet d’acceptar el lliurament del premi.
16. Publicitat
1. L’Ajuntament i els guanyadors hauran de donar compliment a les previsions relatives a la
publicitat de les subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
2. Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte
o activitat, en tota la documentació impresa i/o en els mitjans electrònics i audiovisuals.
17.- Altres obligacions dels guanyadors
Els guanyadors que en el moment de sol·licitar el premi no estiguessin donats d’alta com
empresaris individuals o no haguessin constituït una societat, hauran de presentar en el termini
de 3 mesos, des de l’acte de lliurament del premi, la documentació acreditativa de haver-ho
realitzar, segons està establert en l’art 5.4.
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a
la seva notificació.
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La Resolució serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans establerts en la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord
amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
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13.- Termini de resolució i de notificació
1. La proposta de concessió de premis la realitzarà l’instructor en base a l’informe emès pel
Jurat.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament serà la Junta de Govern
Local. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o
no esgotar el crèdit total previst.
3. El termini per a l’atorgament dels premis serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de
la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
4. Un cop acordada la concessió dels premis, aquestes seran notificats als interessats en un
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució. La manca de resolució dins el
termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

22. Verificació i control.
Els premis atorgats per l'Ajuntament d'Arenys de Munt estan sotmesos a verificació i control
segons el que estableixen les Bases Generals de subvencions i la Llei General de Subvencions.
23.- Règim jurídic supletori
En el no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen els preceptes de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament que la desenvolupa; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS); l’Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt; i les Bases
d'Execució del Pressupost General vigents en cada moment.
24.- Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garanties dels drets digitals, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, tractarà les dades
facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva.
Es pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació
vigent, a través de la Seu electrònica: https://gestor.arenysdemunt.cat/SeuElectronica/
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21. Infraccions i sancions
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol
IV del RLGS.

Data 29-3-2022

20. Obligats al reintegrament
Serà causa de reintegrament del premi el fet de no presentar la documentació requerida en
l’article 17 d’aquestes bases en el termini establert a l’efecte.
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19. Compatibilitats amb altres subvencions
Aquests premis són compatibles amb altres ajuts i prestacions concedides per altres
administracions o ens públics privats.
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18.- Drets d’imatge
Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, els seus drets d’imatge
de comunicació pública en enregistraments de vídeo i fotografia per a tot tipus de formats i
suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es
considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorn 2.0. amb
la finalitat de fer difusió del concurs d’emprenedoria presents i de futures convocatòries.

Nom i Cognoms del representant del projecte

DNI/NIF

Nom i Cognoms segon emprenedor

DNI/NIF

Nom i Cognoms tercer emprenedor

DNI/NIF

Nom i Cognoms quart emprenedor

DNI/NIF

Nom del Projecte:
Data de creació del projecte:

Nom de l’entitat o associació (si és el cas)
CIF

Adreça

Municipi
Telèfon

Codi Postal
Telèfon Mòbil

Correu electrònic

EXPOSO: Que, en base a la convocatòria de subvencions del concurs d’emprenedoria “Arenys de Munt
Empren” de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a l’any 2022, compleixo tot el que s’estipula en aquesta
convocatòria per a la concessió de subvencions,
SOL·LICITO:
Que tinguin per bé admetre la present sol·licitud i la documentació que l’acompanya, per participar en
aquest concurs i poder aconseguir un dels seus tres premis.
Documentació que s’adjunta:
Pla d’empresa
Material audiovisual
Dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció (model 4) * Un imprès per emprenedor
Declaració responsable (model 5) * Un imprès per emprenedor

B

Data de creació de l’empresa:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 29-3-2022

Nom de l’empresa ( si està constituïda)

https://bop.diba.cat

INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS D’EMPRENEDORIA (Model 1)
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MODELS

CVE 202210046991

25.- Vigència
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin

A

També presencialment o per correu al Registre General, Rambla Francesc Macià núm. 58 d’Arenys
de Munt (08358), en aquests darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.

Signatura del representat,

Signatura segon emprenedor,

Signatura tercer emprenedor,

Signatura quart emprenedor,

Mitjà de notificació:
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.

☐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.

A
https://bop.diba.cat
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de 2.0 2_.

CVE 202210046991

de/d’

Data 29-3-2022

Arenys de Munt, a

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Declaració jurada del lloc realització activitat (model 6) * Un imprès per emprenedor
Model 036 en el cas d’estar d’alta
Alta a la seguretat social en el cas d’estar donat d’alta
Escriptura de constitució o estatuts (si és tracta d’una empresa ja constituïda)
Poders de representació o certificat expedit pel secretari/ària de l’entitat que acrediti la
representació legal de qui signa la sol·licitud. (no cal si s’ha entregat prèviament)
Altres documents, especificar:..................................................................................................

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.

B

Per a l’accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l’interessat i produirà els

Termini de
conservació de les dades
Reclamació

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
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

https://bop.diba.cat
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Destinataris
Drets de les persones

CVE 202210046991

Base jurídica

Data 29-3-2022

Finalitat del tractament

protecciodedades@ademunt.cat
Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt als
efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades.
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
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).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Dades de contacte delegat
de protecció de dades

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

B

Responsable del tractament

A

Política de protecció de dades de caràcter personal

Que em vaig donar d’alta a l’agència tributària per realitzar el projecte presentat al concurs
d’emprenedoria en data...............................................i que el lloc on s’exerceix l’activitat
empresarial és....................................................................................................
............................................................................................................................................
O bé, si encara no estic d’alta:
Que, en cas de resultar premiada/t, exerciré l’activitat empresarial en el terme municipal
d’Arenys de Munt,
Adreça:.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
i en els tres mesos posteriors a la recepció del premi presentaré a l’Ajuntament d’Arenys de
Munt l’alta de l’agència tributària que així ho acrediti, així com l’alta a la seguretat social. ( veure
art 3 de les bases).
Signat,
Arenys de Munt,(data).......................................................................................................”

B

La secretària
M Carmen Gómez Muñoz Torrero
Arenys de Munt, 22 de març de 2022
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DECLARO SOTA JURAMENT,

CVE 202210046991

el

Data 29-3-2022

Jo.........................................................................................................................................amb
DNI..............................................................................................................................
amb domicili a ...................................................................................................................
............................................................................................................................................amb
projecte...................................................................................................................

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DECLARACIÓ JURADA LLOC DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT (ART 3 DE LES BASES)

https://bop.diba.cat

A

SUBVENCIONS DEL CONCURS D’EMPRENEDORIA “ARENYS DE MUNT EMPRÈN” (Model 6)
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