Sol·licitant
Sr.
Sra.

Nom/Raó social:

Doc. identificatiu:

Representant
Nom:

Doc. identificatiu:

Dades per a notificacions
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:
Titular de l’adreça:
Adreça (en cas de ser pers. física):
Municipi:

CP:

Telèfon fix:

Exposo

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Demano

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Ajuntament de Girona – Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B
Codi d’identificació: L01170792

Pagament de la taxa
Si aquest tràmit està subjecte al pagament de la taxa corresponent mitjançant el document
d’autoliquidació que se us lliurarà amb el justificant del Registre General, disposeu de 10 dies
hàbils per fer el pagament a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Veracitat de la documentació aportada
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents
aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Documentació pendent de digitalitzar
La documentació aportada pendent de digitalitzar estarà a disposició de la persona sol·licitant a
partir del tercer dia hàbil des de la data de presentació, i es podrà recollir fins al cap de 10 dies
naturals a comptar de la mateixa data.
Recollirà la documentació pendent de digitalitzar:

Sí
No

Autoritzo
L’Ajuntament a destruir la documentació no recollida, segons el que s’estableix en l’Acord 1/2010
de la Comissió Nacional, d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució
de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i,
el procediment de la Secció de Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Girona.

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura

En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
administracions públiques, la persona interessada haurà de comunicar la seva oposició expressa.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta
tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el
dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament de Girona o al
registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.

Sol·licitud de subvenció pel programa Girona Actua
Dades de l’empresa o entitat
Empresa/Entitat:

CIF:

Domicili social:
Activitat econòmica principal:
Núm. Seguretat Social:

Dades de la persona representant legal de l’empresa o entitat
Nom i cognoms:

NIF:

En qualitat de:1
Adreça:
Població:

CP.:

Conveni de col·laboració amb el programa Girona Actua
Data del conveni empresa/entitat - Ajuntament de Girona:

Sol·licitud
Número de sol·licitud actual:2

Contractacions subvencionables en el marc del programa Girona Actua
Nom i cognoms
Treballador/a

NIF

Hores
Durada
setmanals contracte

Període
subvencionable

Import
subvenció
sol·licitat

1

D’acord amb els poders o autorització que acrediti les seves facultats per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.

2

Totes les sol·licituds presentades per una mateixa empresa/entitat hauran d’estar numerades correlativament

MODEL 1517

Declaro3
1. Que l’empresa/entitat ha presentat la documentació següent al registre d’entrada de
l’Ajuntament de Girona, i que no s’ha produït modificacions en el contingut:
Document

Òrgan o dependència

Data

Núm. De registre

Girona, ___ d ___________ de 20___
Signatura,4

3

Atès el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i sota la meva
responsabilitat.

4

Signatura del/de la representant legal de l’empresa/entitat i segell.

MODEL 1517

Declaració de la persona representant legal sobre el compliment
dels requisits necessaris per a l’accés a les subvencions del
programa Girona Actua
Dades de l’empresa o entitat
Empresa/Entitat:

CIF:

Domicili social:
Activitat econòmica principal:
Núm. Seguretat Social:

Dades representant legal
Nom i cognoms:

NIF:

En qualitat de:5
Adreça:
Població:

CP.:

Declaro
2. Que l’empresa/entitat es troba al corrent de pagaments tributaris amb l’Estat, la Tresoreria
General de la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya.
3. Que l’empresa/entitat no és deutora per a cap concepte a l’Ajuntament de Girona i/o al
municipi on estigui radicada.
4. Que l’empresa/entitat no ha tramitat cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) en els 3
mesos anteriors a la sol·licitud de la subvenció.
5. Que l’empresa/entitat no ha acomiadat personal de manera improcedent en els 3 mesos
anteriors a la sol·licitud de la subvenció.
6. Que l’empresa/entitat no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió de cap
infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb disminució, o molt greu en
matèria de relacions laborals, o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat
amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
7. Declaració en què es fa constar que l’empresa/l'entitat disposa d’un sistema d’organització
i gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals el
Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
8. Que l’empresa/l'entitat no es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la
condició de beneficiari previstes en els articles13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
9. Que l’empresa/l'entitat compleix la quota de reserva per a la integració social de persones
discapacitades, establerta per la legislació vigent, o aplica les mesures alternatives d’acord
amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.
10. Que l'empresa/entitat compleix l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats
a l'àmbit laboral i adopta mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació

5

D’acord amb els poders o autorització que acrediti les seves facultats per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.

MODEL 1517

Annex 1

laboral entre dones i homes, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
▪ Pla d'igualtat
Indiqueu el nombre de treballadors de l'empresa (marqueu una opció):
250 treballadors o menys
Més de 250 treballadors
En aquest darrer supòsit, l’empresa es compromet a elaborar i aplicar amb caràcter
obligatori un pla d’igualtat consistent en un conjunt de mesures adoptades a partir d’una
diagnosi per aconseguir igualtat de tracte i d’oportunitat a l’empresa, d’acord amb el que
estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.
11. Que l’empresa/entitat en cas de tenir 25 o més treballadors/es inclou, d'acord amb els
agents socials, mitjans que utilitza per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i
d'assetjament per raó de sexe i intervé en el centre de treball.
12. Que l’empresa/entitat no incorre en els supòsits de l’article 90 bis i 92 bis del Decret
legislatiu 3/2002 de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.

Declaració d’altres ajuts rebuts6
Que l’empresa/entitat que represento no ha sol·licitat ni rebut altres subvencions públiques
i/o privades pel mateix concepte.
Que l’empresa/entitat que represento ha sol·licitat o rebut les subvencions públiques i/o
privades o ajuts que es detallen a continuació per desenvolupar la finalitat del programa
Girona Actua, i que la suma total dels imports de tots els ajuts i/o subvencions no superen
el cost total de les contractacions proposades:

Nom del programa de l’ajut o subvenció

Quantia

TOTAL:

6

Marqueu una de les opcions i empleneu el quadre, si s’escau.

MODEL 1517

Annex 1

Estat

Administració que l’ha concedit

Declaració d’ajuts de mínims rebuts7
Que l’empresa/entitat que represento no ha sol·licitat ni rebut cap ajut de mínims, de cap
administració pública dins l’any fiscal en curs ni els dos anteriors.
Que l’empresa/entitat que represento ha sol·licitat i rebut, en l’any fiscal en curs o en
alguns o tots els dos anys anteriors, els ajuts de mínims que es detallen a continuació:

Nom del programa de l’ajut o subvenció

Quantia

Estat

TOTAL:
Girona, ___ d ___________ de 20___
Signatura,8

7

Marqueu una de les opcions i empleneu el quadre, si s’escau.

8

Signatura de la persona representant legal de l’empresa/entitat i segell.

MODEL 1517

Annex 1

Administració que l’ha concedit

