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Annex I FORMULARI DE SOL·LICITUD 
 
Subvenció a les empreses, per part de l’Ajuntament de Pallejà, per a la contractació de 
persones desocupades del municipi (BOPB de 13 de juny de 2016 de publicació de les 
BASES, Correcció  d’error material de la base 3.c publicada al BOPB de 29 de maig de 
2019, i BOPB de 26 de juny de 2019 de convocatòria del programa Pallejà Contracta 
2019)  
 

11. Dades de l’empresa sol·licitant 

Raó social   CIF/NIF 
     
Nom i cognoms representant legal  NIF representant legal 
     
Càrrec representant legal  Població 
    
Adreça de l'empresa  Codi postal 
     
Telèfon 1  Telèfon 2  Fax 
        
Correu electrònic de notificació  Nombre de treballadors/res empresa 
     
 
 
 
2. Documentació que s’adjunta 
 

• Còpia compulsada del NIF de l’empresa 
 

• Full de dades bancàries segellat per l’entitat financera 
 

• Certificats que acreditin que l’empresa es troba al corrent de pagament de les 
obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions 
tributàries amb l’Estat, i amb la Generalitat 

 
• Memòria de sol·licitud 

 
 
3. Declaracions Responsables 
 
Actuant en nom i representació de l’empresa sol·licitant, i sota la meva responsabilitat, 
 
DECLARO 
 

1. Que l’empresa no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
2. Que l’empresa no ha rebut cap sanció, en resolució ferma, per la comissió d’infracció 

greu en matèria d’integració laboral de persones amb disminució greu 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. 
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3. Que l’empresa disposa d’un sistema d’organització i de 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. 

 
4. Que l’empresa fa servir mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament 

sexual laborals i assetjament laboral i que compleix amb l’obligació de respectar la 
igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral. 

 
5. Que l’empresa no ha efectuat acomiadaments improcedents a partir de la data de 

publicació de la convocatòria. 
 

6. Que l’empresa no està immersa en un Expedient de Regulació d’Ocupació amb el 
resultat d’acomiadament de personal des de 6 mesos anteriors a la data de publicació 
de la present convocatòria. 

 
7. L’empresa que represento no té la condició d’Empresa de Treball Temporal 

 
 
4. Autoritzacions: 
 
Autoritzo a l’Ajuntament de Pallejà a utilitzar l’adreça electrònica que he indicat a l’apartat 1 per 
requerir-me la possible documentació que manqui per completar aquesta sol·licitud. 
 
SOL·LICITO 
 
La concessió d’una subvenció a l’empresa que represento per un import màxim de:   
 
Signatura del/la representant legal de l’empresa sol·licitant 
 
 
 
 
Lloc i data 
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 
 

Informació bàsica de protecció de dades . 
Responsable del tractament: Ajuntament de Pallejà. 
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar el tractament de dades en relació al projecte de subvencions 
Pallejà Contracta. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual haguessin 
estat recaptades o les responsabilitat que se’n poguessin derivar.  
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers a excepció d’aquells casos en què hi hagi una obligació legal. Drets de 
les persones interessades: Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació , oposició portabilitat i oblit  de les 
dades de caràcter personal. Dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: AJUNTAMENT DE PALLEJÀ C/ del Sol, 1 08780 
– Pallejà 

 
 

 He llegit i autoritzo 

 

 


