SOL·LICITUD
En/Na....................................................................................................,amb el DNI/la targeta de
residència núm. ..................................., en nom de l’empresa .......................................................
amb domicili a ............................................................................................................, núm. ............,
bloc ......., pis ..........., porta ......, de ...................................................................., CP ......................,
telèfon ..........................................,

EXPOSO
Que aporto la documentació que se’m demana per accedir als ajuts a les empreses que contractin
persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS – Ocupació a la Indústria Local subvencionat
per la Diputació de Barcelona.
Adjunto:
-Annex 1 – declaració responsable: degudament emplenat i signat
-Annex 2 – documentació a adjuntar amb la sol·licitud

Per això,

DEMANO
Que es valori l’accés als ajuts a les empreses que contractin persones participants en el projecte
ADAPT PENEDÈS – Ocupació a la Indústria Local subvencionat per la Diputació de Barcelona.
Que es faci arribar aquesta documentació al Servei d’Ocupació i Formació.

Vilafranca del Penedès, ................... de ......................................................... de 2017
Signatura,

Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal. Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el/la responsable del fitxer mitjançant la sol·licitud presentada en el Registre
general d’aquest Ajuntament.
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PROJECTE ADAPT PENEDÈS
ANNEX 1 – DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o Raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el que actua

DECLARA sota la seva responsabilitat:
- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
- Complir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret
comunitari europeu.
- Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i per la resta de
normativa aplicable.
- Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència
Estatal d'Administració tributària i amb la Seguretat social.
- Justificar l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la
finalitat que determina la concessió de la subvenció.
- Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a
l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en
cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
- Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l'Ajuntament.
- Disposar de la documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i
facilitar-la per garantir-se les facultats d'inspecció i control.
- Conservar els documents justificatius de l'aplicació als fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
- Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament i d'altres administracions o ens públics en el
darrer any.
- Que els beneficiaris dels ajuts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que,
sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de
subvencions.
- Que l'empresa es compromet a retribuir a la persona contractada segons el conveni d'aplicació.
- Que l'empresa és coneixedora del programa.
- Que l'empresa 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
Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal. Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el/la responsable del fitxer mitjançant la sol·licitud presentada en el Registre
general d’aquest Ajuntament.

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - Tel. 93 892 03 58 - Fax 93 818 18 70 - www.vilafranca.cat

seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en
l'ordre social, aprovat per RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
PROJECTE ADAPT PENEDÈS
ANNEX 1 – DECLARACIÓ RESPONSABLE
- Que l'empresa compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística.
- Que l'empresa no està compresa en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
- Que l'empresa compleix amb la quota de reserva per a la integració de persones amb disminució
d'acord amb la llei 19/1982, de 7 d'abril, o aplica mesures alternatives previstes al Reial decret
364/2005, de 8 d'abril, i el decret 246/2000, de 24 de juliol.
- Que l'empresa compleix amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitat en l'àmbit
laboral i l'adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.
- Que l'empresa declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, la
quantia total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000 € en un període de
tres exercicis fiscals.
- Que l'empresa compleix qualsevol altra obligació que derivi de les presents bases i de la normativa
vigent d'aplicació.
-Que l’empresa no ha tingut una relació laboral indefinida, durant els dotze mesos anteriors a la data
de la contractació subvencionada, amb la persona a contractar.
-Que l’empresa no ha amortitzat llocs de treball indefinits durant els tres mesos anteriors a la
contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents.
-Que l’empresa compleix amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis (Reglament
(CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del
tractat CE).
-Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a
l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en
cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.

I, perquè així consti, signo aquest escrit a

,

de

de 2017

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal i segell de l’entitat

Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal. Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el/la responsable del fitxer mitjançant la sol·licitud presentada en el Registre
general d’aquest Ajuntament.
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PROJECTE ADAPT PENEDÈS
ANNEX 2 – DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB LA SOL·LICITUD
- Fulls de sol·licitud de transferència bancària (a presentar quan es concedeixi l’ajut).
- Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al registre públic corresponent i Estatuts
en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas d'empresaris o professionals individuals.
- Escriptura de poders del representant de l'entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la
persona signant de la sol·licitud com a representant de l'entitat.
- Document d'identitat de la persona contractada o que es pretén contractar i document i acreditatiu
de la situació d'atur.
- Contracte de treball registrat, si escau.
- Alta en la seguretat social i de forma opcional IDC (informe de dades per a la cotització) del
treballador, si escau.
- Certificats del compliment de les obligacions tributaries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
- Descripció del contracte (tipologia i característiques bàsiques), identificació de la persona que
contractaran i les funcions que desenvoluparà a l’empresa.
- Currículum Vitae del treballador que es contractarà, incloent els certificats de títols o similars que
consten en el CV.

Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal. Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el/la responsable del fitxer mitjançant la sol·licitud presentada en el Registre
general d’aquest Ajuntament.
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