FORMULARI DE SOL·LICITUD PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
PER IMPULSAR LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS ATURATS A
LES EMPRESES DEL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP PER AL 2020
Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària de data 04/11/20.
DADES DEL/LA SOL.LICITANT:

Nom o raó social:
Forma jurídica:

NIF/CIF:

Adreça:
C.P.:

Població:

Telèfon:

E-mail:

Activitat econòmica:
DADES DEL/S TREBALLADOR/S CONTRACTAT/S:

Nom

DNI

Duració
contracte

Mitja
jornada

Jornada
completa

DECLARO:

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries de caràcter estatal, autonòmic, així com
amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, i està al corrent de pagament de quotes i primes de la Seguretat
Social. (1)
No concórrer en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de beneficiari/ària, d'acord amb la
normativa vigent. (2)
AUTORITZO:

A l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a realitzar totes les consultes necessàries en les plataformes
d’intermediació de dades entre administracions públiques, per a la tramitació de la present sol·licitud.
Obligacions tributàries amb la Seguretat Social (1)
Alta al règim corresponent de la Seguretat Social (3)
Alta al Cens Fiscal d’Hisenda Pública (4)
Registre Padró Municipal (5)
Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC (6)
Documentació que cal adjuntar a la present sol·licitud:
· NIF/CIF del sol·licitant.
· Llicència d’activitats, en el cas que sigui necessària, o bé el document de règim de comunicació de
l’activitat, juntament amb el trasllat de l’acord de Junta de Govern en el qual es comunica que es
compleixen els requisits de formalització del règim de comunicació per a l’exercici de l’activitat sol·licitada.
· Declaració conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de beneficiari,
d’acord amb la normativa vigent. (2)
· Declaració conforme es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social. (1)
· Dades bancàries degudament diligenciat pel banc, per efectuar el pagament de l’import de l’ajuda.
· Alta al règim corresponent de la Seguretat Social. (3)
· Alta al Cens Fiscal d’Hisenda Pública que justifiqui la domiciliació fiscal i la ubicació física al municipi. (4)
· Còpia de la sol·licitud d’oferta de treball de la Borsa de Treball Municipal.
· Memòria explicativa de l’activitat i del lloc específic de treball de la/es persona/es contractada/es.
· Fotocòpia del DNI/NIE del/s treballador/s.
· Volant d’empadronament del/s treballador/s. (5)
· Document d’alta i renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO) del/s treballador/s. (6)

ÀREA D’IMPULS ECONÒMIC · Tel. 977 172527 · promocio@mont-roig.cat

FORMULARI DE SOL·LICITUD PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
PER IMPULSAR LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS ATURATS A
LES EMPRESES DEL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP PER AL 2020

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’AJUNTAMENT DE MONTROIG DEL CAMP.
Atenint-nos al principi de transparència, el RAT (Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp) està publicat al Portal de Transparència del web www.mont-roig.cat
Responsable
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
Finalitat
Tramitar les subvencions per impulsar la contractació de treballadors aturats a les
empreses del municipi de Mont-roig del Camp i realitzar les comprovacions pertinents per
al seu atorgament.
Legitimació
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès
públic, l’execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de la persona
interessada.
Destinataris
Es preveuen com a destinataris de les cessions els ens municipals, altres organismes per
previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada.
Drets
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas,
portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent
adreça: Ctra. Colldejou, s/n - 43300 Mont-roig del Camp o bé enviant-ho per correu
electrònic a dpd@mont-roig.cat.
Informació addicional
Pot consultar la informació addicional a la nostra pàgina web:
https://mont-roig.cat/info-rgpd/

Mont-roig del Camp

de/d’

Signatura de la persona interessada

de

Signatura de la persona representant

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats.
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