
 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU DE CONCESSIÓ D’AJUTS 

ECONÒMICS PER AL FOMENT DE LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2018 

 

Dades de la persona sol·licitant/representant: 

RAÓ SOCIAL / NOM COGNOMS  CIF / NIF 

ADREÇA POBLACIÓ CODI POSTAL 

TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC 

REPRESENTANT, si és el cas 
 

NIF representant TELÈFON representant 

 

SOL·LICITA:  
 

Ser beneficiari dels Ajuts Econòmics per al Foment de la Creació de Llocs de Treball, segons 

les bases publicades al BOPB en data 20/04/2018. 
 

DECLARA: 

Que reuneix tots els requisits exigits a les bases de la sol·licitud de participació en el procés selectiu 

de concessió d’Ajuts Econòmics per al Foment de la Creació de Llocs de Treball: 

Desenvolupar una activitat econòmica degudament legalitzada a Calaf o en algun dels 

municipis de la Mancomunitat de l’Alta Segarra. 

Adherir-se com a empresa col·laboradora del Servei Local d’Ocupació de Calaf. 

Estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), si correspon. 

No ser dependent/ta ni estar societàriament vinculat/da a Administracions, Ens o 

Organismes Públics. 

Estar al corrent de pagament de les obligacions amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb 

l’Ajuntament de Calaf. 

No haver realitzat cap acomiadament de forma improcedent o ERO en els 6 mesos anteriors 

a la data de la sol·licitud d’ “Ajuts econòmics per al foment de la Creació de Llocs de Treball” 

de l’Ajuntament de Calaf. 

Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits 

vinculats a aquesta convocatòria. 

El treballador a contractar no ha estat treballant en la mateixa empresa o del grup (segons 

definició apartat 4.b de les Bases), en els 3 o 6 mesos anteriors a la data de contractació, 

segons el cas. 

 



 

 

 

 

 

 

La persona (física o jurídica) que subscriu demana ser admesa a la convocatòria a què es refereix 

aquesta sol·licitud, i adjunta la documentació següent a efectes d’acreditar els requisits en aquest 

procés: 

• El present document signat, per tal de realitzar la sol·licitud de subvenció. 

• Còpia del CIF/NIF del titular sol·licitant. 

• Còpia del NIF de la persona que signa la instancia. 

• Certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social conforme està al corrent de pagament, o en el 

seu cas, haver autoritzat a l’Ajuntament de Calaf ha comprovar-ho d’ofici. 

• Còpia de l’alta de l’Activitat Econòmica a Hisenda, si li correspon. 

• Document del banc que acrediti la titularitat del compte bancari (IBAN) del beneficiari, on 

s’efectuarà la transferència per l’import de la subvenció atorgada. 

• Còpia del NIF de la persona a contractar/contractada. 

• Informe de vida laboral actualitzat de la persona a contractar/contractada. 

 

I per a que així consti, signo la present  sol·licitud a  _______________,  el ____  de ________  de 2017 

 

Signatura, 

 

 

 

 

 

Nom i DNI 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAF 
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 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 i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) les persones relacionades en 
aquest document queden informades de que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per a la 
gestió del procediment selectiu. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat al Registre de 
l’Ajuntament de Calaf. 


