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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL 

PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 

CONVOCATÒRIA 2020 

SOL·LICITANT 

Nom i cognoms/Raó social:                                                   DNI/NIF:   

 

REPRESENTANT 

Nom i cognoms:         DNI/NIF:   

  

DADES PER A NOTIFICACIONS: 

Titular de l’adreça: 

Adreça: 

Municipi: C.P.: 

Telèfon fix: 

Telèfon mòbil: 

e-mail: 

 

DEMANO 

Que em sigui concedit l’incentiu del Programa Impuls a l’Ocupació 

AJUT QUE SOL·LICITEU (les línies 1 i 2 són excloents) 

 Línia 1: Impuls a la contractació (jornada mínima 75%): 

 A. Impuls a la contractació de persones aturades i empadronades a Vila-seca que han 

participat en un Pla d’Ocupació en els 3 anys anteriors o un curs professionalitzador 

(contracte mínim 6 mesos) 

 B. Impuls a la contractació fixa o fixa discontinua (alta anual 6 mesos ininterromputs) 

 C. Impuls a la contractació temporal de persones majors de 45 anys (contracte 12 mesos) 

 D. Impuls al a contractació indefinida de persones majors de 45 anys 

 E. Impuls a la transformació de contractes temporals a fix o fix discontinus 

 F. Impuls a la contractació de dones en amb dificultats d’inserció laboral (contracte 12 

mesos) -- Nom treballador/a objecte de subvenció: 

  Descripció del lloc de treball a cobrir: 
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 Línia 2: Impuls a l’emprenedoria.  

Descripció de l’activitat: 

Adreça: 

 

ACCEPTO 

- El contingut de les Bases reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous 

emprenedors/es per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació, 

aprovades per el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca en data 6 d’agost de 2020. 

- Facilitar les dades reals que són requerides per a la concessió de la subvenció i declaro que les 

dades facilitades són certes. 

- Complir el conjunt de condicions de la subvenció. 

 

   

 

Vila-seca, a                     de  

(signatura) 

 

 

 

 No autoritzo l’Ajuntament a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents 

administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu 

a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució 

d’aquesta tramitació 

 

 

 

 

 

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades, l’AJUNTAMENT DE VILA-SECA us informa del següent: 

Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE VILA-SECA,  Pl. Església, 26  
43480 VILA-SECA    tel. 977 309 300    http://www.vila-seca.cat/  

Delegat de protecció de dades: dpd@vila-seca.cat  
Finalitat del tractament: La finalitat serà únicament donar tràmit a la seva sol·licitud.  
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini de temps que es trobi vigent l’expedient administratiu. No obstant, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d’arxiu d’interès 

públic, finalitats d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. 

Legitimació: El tractament de les dades és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici dels poder públics conferits.  

Drets: Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se al Registre d’entrada 

de l’Ajuntament de Vila-seca, o bé a https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/proteccio-de-dades-de-caracter-personal on hi trobarà més informació addicional sobre la protecció de dades 

 

 

http://www.vila-seca.cat/
mailto:dpd@vila-seca.cat
https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/proteccio-de-dades-de-caracter-personal
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Documentació que cal aportar per a sol·licitar la concessió de l’ajut: 

 Sol·licitud mitjançant model normalitzat 

 Còpia del NIF/CIF de l’empresa 

 Número de compte bancari del qual és titular la persona física o jurídica que ha demanat la 

subvenció.  

 Declaració responsable on es descrigui el lloc/s de treball a cobrir i es manifesti el compromís 

de contractar mitjançant la Borsa de l’Oferta Municipal, i que no concorren cap de les 

circumstàncies detallades d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre 

general de subvencions. 

 En el cas de transformació de contractes temporals en fix o fix discontinu, identificar el/la 

treballador/a objecte de subvenció 

En el cas de l’ajut per a l’emprenedoria: 

 Full d’empadronament al municipi de Vila-seca on consti l’antiguitat al municipi. 

 En cas de persones jurídiques, han de presentar la llicència d’activitat i en cas de no 

tenir-la han de presentar l’alta al Cens Fiscal 

En cas de poder sol·licitar el pagament de l’ajut dins dels terminis establerts a les bases reguladores, 

caldrà annexar: 

Línia 1.- Impuls a la contractació: 

 Còpia del contracte de treball del treballador, acreditació de l’alta a la Seguretat Social i 

certificat d’empresa del termini treballat o pròrroga del contracte existent. 

 RNT on consti el treballador objecte de l’ajut. 

 Declaració del representant de l’empresa , si s’escau, del compliment dels requisits de 

l’apartat F. 

 Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

 Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal (s’afegirà d’ofici). 

 

Línia 2.- Impuls a l’emprenedoria: 

 Documentació que justifiqui l’inici de l’activitat laboral: 

o Alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 

o Alta al cens fiscal. 

o Llicència d’activitat si s’escau. 

 Els 3 primers rebuts d’autònoms o mutualitats. 

 Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

 Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal (s’afegirà d’ofici). 

 Domiciliació bancària 
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En cas que la persona emprenedora no estigui empadronada a Vila-seca, depenent de casa cas, 

s’haurà de presentar: 

Persones físiques: 

 Documentació que justifiqui l’inici de l’activitat laboral: 

o Alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 

o Alta al cens fiscal. 

o Llicència d’activitat si s’escau. 

 Els 3 primers rebuts d’autònoms 

 Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

 Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal (s’afegirà d’ofici). 

 Còpia del contracte de treball del treballador/a. 

 Certificat d’empresa del termini treballat. 

 Domiciliació bancària. 

Empreses jurídiques de responsabilitat limitada: 

 Documentació que justifiqui l’inici de l’activitat laboral: 

o Alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 

o Llicència d’activitat si s’escau. 

o Alta al cens fiscal. 

 Els 3 primers rebuts d’autònoms o mutualitats 

 Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

 Certificat conforme no té deutes amb la hisenda municipal (s’afegirà d’ofici). 

 Còpia del contracte de treball del treballador/a. 

 Certificat d’empresa del termini treballat. 

 RNT dels 3 mesos de contractació del treballador/a. 

 Domiciliació bancària. 

 

 


