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

La presentació de documentació al Registre General o Seu electrònica suposa el consentiment
per a incorporar les vostres dades personals en els fitxers de l’Ajuntament de Girona, dels quals
n’és el Responsable del Tractament, d’acord amb Reglament General de Protecció de Dades.
La finalitat és exclusivament per a la resolució d’aquesta tramitació, sobre la base legal que
atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art. 66) i la Llei de
procediment administratiu comú de les administracions públiques (L 39/2015, art. 28.1 i 66). Les
dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi.
Els períodes de conservació i eliminació de les dades estan sotmesos a la regulació emesa per
la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres drets (drets ARSLOP: accés, rectificació o
supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant sol·licitud
adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de
l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).
Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. Per a qualsevol qüestió relacionada us podeu
adreçar a la persona Delegada de Protecció de Dades (DPO@ajgirona.cat).

Sol·licitud de subvenció a la contractació del programa Girona
Actua
Dades de l’empresa o entitat
Empresa/Entitat:

CIF:

Domicili social:
Activitat econòmica principal:

Dades de la persona representant legal
Nom i cognoms:
En qualitat de:

NIF:

1

Adreça:
Població:

CP.:

Dades de la contractació2
Nom i cognoms treballador:

NIF:

Franja d’edat:

De 16 a 29 anys

De 30 a 45
anys

Tipus de contractació:3

Contracte inicial

Pròrroga a la contractació

Tipus de jornada:4

Jornada complerta

Jornada parcial

Majors 45 anys

5

Durada del contracte:

Període subvencionable:6
Import de la subvenció que es sol·licita:7

1

2
3

D’acord amb els poders o autorització que acrediti les seves facultats per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.
Per la qual es sol·licita la subvenció en el marc del programa Girona Actua
La pròrroga a la contractació només és subvencionable en cas de treballador/es majors de 45 anys

4

El contracte, com a mínim, ha de ser de mitja jornada segons el conveni col·lectiu d’aplicació

5

Indicar la durada del contracte. Com a mínim, serà de 6 mesos

6

L’Ajuntament de Girona subvencionarà els primers 6 mesos de contractació. En cas de contractació de majors de 45
anys, el període subvencionable pot ampliar-se fins a 12 mesos.
7

La quantia de la subvenció serà un percentatge del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que per aquesta convocatòria
està fixat en 735,90€, per cadascun dels mesos de durada del període subvencionable. Aquest percentatge es calcularà en
funció dels següents barems:
a) En el cas de contractació de persones treballadores de 16 a 29 anys:
Per a jornades complertes: 75% de l’SMI vigent
Per a jornades parcials: 50% de l’SMI vigent
b) En el cas de contractació de persones treballadores a partir de 30 anys:
Per a jornades completes: 100% de l’SMI vigent
Per a jornades parcials: 75% de l’SMI vigent
MODEL 1517

Declaro
1. Que l’empresa/entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Generalitat de
Catalunya.
2. Que l’empresa/entitat no és deutora per a cap concepte amb l’Ajuntament de Girona i/o al
municipi on té la residència fiscal.
3. 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.
4. Que l’empresa/entitat no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’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.
5. Que l’empresa/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.
6. Que l’empresa/entitat compleix amb els requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
7. Que l’empresa/entitat compleix amb 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.
8. Que l'empresa/entitat compleix l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en
l'àmbit laboral i amb l’adopció de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació
laboral entre dones i homes, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 17/2015, de 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i supletòria la Llei orgànica 3/2007, d’igualtat
efectiva entre dones i homes.
▪ Pla d'igualtat
Indiqueu el nombre de treballadors/es de l'empresa:8
250 treballadors/es o menys
Més de 250 treballadors/es
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.
9. Que l’empresa/entitat en cas de tenir 25 o més treballadors/es inclou, d'acord amb els agents
socials, mitjans per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de
sexe i intervenir en el centre de treball.
10. 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.

8

Marqueu una opció

MODEL 1517

11. Que l’empresa/entitat compleix amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de minimis
(art. 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre de 2013) i:
No ha sol·licitat ni rebut cap ajut de minimis, de cap administració pública dins l’any fiscal
en curs ni en els dos anteriors.
Ha sol·licitat i rebut, en l’any fiscal en curs o en un o en dos dels darrers dos anys anteriors,
els ajuts de minimis que es detallen a continuació:
Nom del programa de l’ajut o subvenció

Quantia

Estat

Administració que l’ha concedit

TOTAL:
12. Que l’empresa/entitat no ha amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments
improcedents, regulacions d’ocupació o acomiadaments objectius durant els tres mesos
anteriors a la contractació subvencionada i, a més, es compromet a no fer-ho al llarg del
període de contractació subvencionada.
13. Que l’empresa/entitat ha justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament
de Girona.
14. Que l’empresa/entitat no desenvolupa, a criteri de l’Ajuntament de Girona, una activitat il·lícita
que suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la
violència o vagi contra els drets humans, no duu a terme accions que siguin il·legals, nocives,
perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.
15. Que l’empresa/entitat:
No ha sol·licitat ni rebut altres subvencions públiques i/o privades pel mateix concepte.
Ha sol·licitat i/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

Estat

TOTAL:
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,9

9

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

MODEL 1517

Administració que l’ha concedit

