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SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DURANT 
L’ANY 2021 PER A PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI PER PART D’EMPRESES 
AMB ESTABLIMENTS RADICATS A LA BISBAL DEL PENEDÈS 
 

 
CONVOCATÒRIA ANY 2022 

 
1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT 
 
NOM I COGNOMS    NIF 
  
ADREÇA  CP LOCALITAT PROVÍNCIA 

    
TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC 
    

 
2. DADES DEL/LA REPRESENTANT 
 
NOM I COGNOMS    NIF 
  
ADREÇA  CP LOCALITAT PROVÍNCIA 

 
 
    

TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC 
    

 
3. DADES A EFECTES DE LES NOTIFICACIONS 
 
PERSONA A NOTIFICAR MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ 
Sol·licitant  Notificació postal  
Representant  Notificació electrònica  

 
TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC 

   
  
  

 
4. IMPORT SOL·LICITAT 
 
IMPORT TOTAL SOL·LICITAT: __________€ 
 
NÚM. DE COMPTE CORRENT: _________________________________________ 
 
5. DECLARACIONS 
 
• Sóc coneixedor/a de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per la creació de llocs de 

treball durant l’any 2021 per a persones desocupades del municipi per part d’empreses amb 
establiments radicats a La Bisbal del Penedès, així com també de la convocatòria aprovada. 

 
• Totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i quedo assabentat que la 
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inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de la 
subvenció. 

 
• Ateses les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions per la creació de llocs de treball 

durant l’any 2021 per a persones desocupades del municipi per part d’empreses amb establiments 
radicats a La Bisbal del Penedès, reuneixo els requisits per ser beneficiari/ària  de la subvenció 
esmentada, els quals són els següents (cal marcar amb una creu): 
 
¨ Disposar d’un establiment o dependència empresarial radicada dins el terme municipal de La 

Bisbal del Penedès. 
¨ Desenvolupar una activitat econòmica i estar en possessió dels permisos exigibles relatius a 

l’activitat.  
¨ No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, la Tresoreria General de la 

Seguretat Social i les Agències Tributàries estatal i autonòmica. 
¨ Complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 

tenir la consideració de beneficiari/ària, i no estar incurs/a en cap de les prohibicions recollides als 
apartats 2 i 3 de l’article 13 d’aquesta Llei.  

¨ No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 
subvencions.  

¨ Si és el cas, no haver sol·licitat / rebut altres subvencions pel mateix concepte.  
¨ Si és el cas, haver sol·licitat / rebut les següents subvencions pel mateix concepte: 
 

Organisme on s'ha 
sol·licitat 

Concepte Import sol·licitat Import obtingut 

    

    

    

    

 
• Autoritzo l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a què pugui efectuar les consultes necessàries per tal 

de comprovar l'acreditació d'aquests fets; en concret, a sol·licitar a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i a les Agències Tributàries estatal i autonòmica informació sobre l’estat de les meves 
obligacions de pagament. 

 
• Acompanyo a la sol·licitud de la subvenció els documents següents (cal marcar amb una creu): 
 

¨ Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE. 
¨ Alta d’obligacions censals (model 036 o 037). 
¨ Relació de treballadors/es amb residència a La Bisbal del Penedès contractats/des per 

l’empresa durant els últims dos anys, indicant les dates de les altes i de les baixes que 
s’hagin produït, acompanyada d’una còpia de les resolucions d’alta i de baixa emeses 
per la Tresoreria General de Seguretat Social. 

¨ Targeta com a demandant d’ocupació no ocupat emesa per l’Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG) o informe de vida laboral de la persona contractada que acrediti que 
es trobava en situació d’atur abans de la contractació objecte de la subvenció.  

¨ Declaració responsable segons el model normalitzat que acrediti que el sol·licitant no està inclòs 
en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de subvencions 
públiques, establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

¨ Document de domiciliació bancària de pagaments, degudament signat per la persona sol·licitant i 
conformat per l’entitat bancària.  
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En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, el/la sol·licitant, sempre 
que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual 
corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-lo, fent constar la data i l’òrgan o 
dependència en què es van presentar o emetre.  

 
6. SOL·LICITUD 
 
Atès que reuneixo tot els requisits sol·licitats a les bases i a la convocatòria de les subvencions per la 
creació de llocs de treball durant l’any 2021 per a persones desocupades del municipi per part d’empreses 
amb establiments radicats a La Bisbal del Penedès, sol·licito que aquesta se’m concedeixi per part de 
l’Ajuntament. 
 
 
La Bisbal del Penedès, ....... de/d’ .............................. de ........... 
 

 
Signatura del sol·licitant 

 
 

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

 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa la 
persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer per fer-ne el tractament 
informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, en els termes establerts a la legislació vigent.  


