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MODEL DE SOL·LICITUD DE CONVOCATORIA PER LA CONCESIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

 
1. DADES DEL SOL·LICITANT       
NOM       N.I.F 

    
ADREÇA   C.P LOCALITAT PROVÍNCIA 
          
TELÈFON MÒBIL FAX CORREU ELECTRÒNIC 
          
OBSERVACIONS         
          
 
 
DADES DEL REPRESENTANT       
NOM       N.I.F 

    
ADREÇA   C.P LOCALITAT PROVÍNCIA 
          
TELÈFON MÒBIL FAX CORREU ELECTRÒNIC 
          
OBSERVACIONS         
          
 
 
DADES DE LA NOTIFICACIÓ       
PERSONA A NOTIFICAR MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ 
o Sol·licitant   o Notificació postal   
o Representant   o Notificació electrònica   
 
 
TELÈFON MÒBIL FAX CORREU ELECTRÒNIC 
          
OBSERVACIONS         
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2. DADES DE LA SUBVENCIÓ 
 
CONVOCATÒRIA 
BOPT Núm.73 de 13 d’abril de 2017 
 
 

EXPOSA 
 
PRIMER. Que atesa la convocatòria de la subvenció per a empreses per a la 
creació de llocs de treball reuneixo els requisits per ser beneficiari de la subvenció 
esmentada. 
 
Requisits del sol·licitant: 
 

a) Que l’empresa sol·licitant disposi d’un establiment o dependència 
empresarial radicat dins el terme municipal, circumstància aquesta que 
s’entendrà acomplida si als serveis municipals corresponents consta 
perceptiva alta d’activitats o del cens corresponent. 

 
b) Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels 

permisos exigibles relatius a l'activitat. 
 

c) No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès, la 
Seguretat Social i l'Agència tributària estatal i autonòmica. 
 

d) No estar incurs en cap de les prohibicions recollides als apartats 2 i 3 de 
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

e) No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la 
possibilitat d'obtenir subvencions. 
 

 
SEGON. Acompanyo juntament a la sol·licitud de subvenció els documents 
següents: 
 
 

a) Alta en el Cens d’Empresaris, on consti l’alta de l’activitat. Obligacions 
censals (Model 036 o 037). 
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant: NIF 
o NIE. 
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b) Certificats que acreditin que es troba al corrent de pagament de les 
obligacions amb la Tresoreria General de la Seguritat Social i de les 
obligacions tributaries. 

c) Relació de treballadors amb residencia a La Bisbal del Penedès contractats 
per l’empresa, durant els últims dos anys, indicant les dats de les altes i de 
les baixes que s’hagin produït acompanya d’una còpia de les resolucions 
d’alta i de baixa emeses per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, el 
Sol·licitant, sempre que no hi hagi transcorregut més de cinc anys des de la 
finalització del procediment al qual corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no 
presentar-ho, fent constar la data i l’òrgan o dependència en què es van presentar 
o emetre. 
Es podran presentar les Sol·licituds de manera telemàtica en els termes que 
preveu la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
Per tot això, 

DECLARO 
 

Que reuneixo tot els requisits sol·licitants en les bases i en la convocatòria de la 
subvenció per la creació de llocs de treball, i, així mateix, sol·licito que aquesta 
se’m concedeixi per part de l’Ajuntament. 
 
 

La Bisbal del Penedès ___ de _______ de 2017 
 

El sol·licitant, 
 

Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS 


