
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 2019  

 

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

 

Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària de data 27/02/19.  
 

DADES DEL SOL.LICITANT: 
 

  
DECLARO:  

 

 
AUTORITZO: 

 

 
Documentació que cal adjuntar a la present sol·licitud: 
 Còpia NIF/CIF del sol·licitant. 

 Còpia de la 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 per l’entitat bancària 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) 

Nom i cognoms:  

DNI:  

Adreça: 

C.P.:                                      Població:  

Telèfon:                                Correu electrònic:   
 

DADES DE L’EMPRESA SOL.LICITANT: 

Nom o raó social:  

Forma jurídica:                                                                        CIF:  

Adreça: 

C.P.:                                      Població:  

Telèfon:                                Mòbil:                                         Fax:  

Activitat econòmica:  
 

DADES DEL/S TREBALLADOR/S CONTRACTAT/S:   

Nom DNI 
Duració 

contracte 
Mitja 

jornada 
Jornada 

completa 

     

     

Que l’empresa que represento es troba 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) 
Que l’empresa que represento no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de 
beneficiari de subvencions, continguts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de, General de 
Subvencions. (2) 

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) 
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PROTECCIÓ DE DADES:  
 
Mitjançant la signatura d’aquest document, i sota la seva responsabilitat, l’usuari confirma que totes les dades 
introduïdes són certes. 
En virtut de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem de les següents polítiques de privadesa: 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens 
faciliteu en aquesta sol·licitud. Les dades personals que faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades amb la finalitat 
de gestionar-la. Les dades facilitades es conservaran a efectes històrics, estadístics i científics, i quan ja no siguin 
necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total 
de les dades personals. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. La base jurídica del 
tractament és el compliment de tasques en interès públic, i/o l’exercici de poders públics, i/o el consentiment de 
l’interessat, i/o el compliment d’una obligació legal, i/o l'interès legítim del responsable, i/o l'interès legítim d’un 
tercer. La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes no poder gestionar la vostra sol·licitud. Qualsevol 
persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Mont-roig del Camp està tractant dades personals que 
el concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar 
la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les 
dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies 
previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, 
únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, 
per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que les dades personals que l’afectin siguin objecte d’un 
tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable 
del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits 
pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els 
drets o llibertats fonamentals de l’interessat. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu 
presentar una reclamació davant l’autoritat de control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
             He estat informat que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp tractarà i guardarà les dades aportades 
             al formulari i en documentació que l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives. 
 
            Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en el formulari i en la documentació 
            que l’acompanya puguin ser utilitzats per a l’enviament d’informació d’interès general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mont-roig del Camp, ____ de _____________ de 2019                                      Signatura del sol·licitant 
 

 


