
 

 

 

AJUNTAMENT 
DE 

CASTELL-PLATJA D’ARO 
(GIRONA) 

 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN 
SITUACIÓ D’ATUR DEL MUNICIPI PER L’ANY 2020 

 
 
Dades del sol·licitant 
 
Nom i cognoms:   
 
Sol·licitant / titular activitat:  
 
NIF/CIF:   
 
Domicili notificacions:  
 
Població:  Codi Postal:  
 
Telèfon:  e-mail:   
 
Nom comercial establiment:  
 
Domicili establiment:  
 
 
Dades bancàries: 

                              

IBAN entitat oficina DC número de compte 
 
 

DEMANA 

 

 Subvenció de Foment de la contractació de persones en situació d’atur del municipi.  

(Subvenció durant els primers sis mesos amb una quantía màxima de 250 euros mensuals per 
empresa i per a contractacions de mínim 6 mesos, fins a esgotar la partida pressupostària.  

Més informació a les bases reguladores del règim generals de subvencions per a finalitats de 
foment de l’ocupació any 2020). 
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Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:  

1. Descripció del lloc de treball amb les funcions, categoria i perfil professional requerit, així 

com el contracte de treball corresponent. 

2. Declaració de les subvencions rebudes de les Administracions o ens públics. 

3. Full de sol·licitud de transferència bancària i certificat bancari de titularitat del compte. 

4. NIF/CIF de l’empresa. 

5. Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la 

Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.  

6.  Fotocòpia de l’alta a la seguretat social compulsada 

7.  Fotocòpia compulsada del contracte de treball. 

8. Fotocòpia compulsada dels fulls de nòmines pagades durant tot el període subvencionable, 

dels fulls de liquidació (quitances) en el cas de participants que finalitzin la seva relació 

contractual amb l’empresa 

9. Justificants o rebuts de la transferència bancària que acreditin el pagament de les nòmines.  

10. Documents de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2), des de l’inici del contracte fins a 

un mes després de finalitzar el període subvencionable i documents justificatius o rebuts de 

transferència bancària que acreditin el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. 

 

 

A més d’aquesta documentació: 

 

Per a persones jurídiques: 

- Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’entitat al Registre corresponent i 

Estatuts. 

- Escriptura de poders del representant de l’entitat i DNI/NIF de la persona signant de la 

sol·licitud com a representant de l’empresa, si s’escau. 

 

Per a persones físiques: 

- IAE ( Impost Activitats Econòmiques). 

- DNI 

- Alta a la Seguretat Social. 
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Terminis: 

El termini per a sol·licitar aquesta subvenció és el llarg de l’any, un cop presentada la sol·licitud 

al registre de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i dirigides a l’Àrea de Promoció Econòmica 

Empresa i Ocupació, s’atorgarà un període de deu dies hàbils per esmenar la documentació 

requerida o aportar els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa es considera 

que desisteix de la seva petició. 

La resolució corresponent a cada sol·licitud s’emetrà en el termini màxim de dos mesos a 

comptar des de la data de la seva presentació fins a l’esgotament de la partida pressupostària 

vigent. 

 

El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre 

de presentació de les sol·licituds en el registre corresponent. 

 

 
D’acord amb l’article 15 bis. b) de l’ordenança fiscal reguladora número 1, general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret municipals, per gaudir de les bonificacions 
establertes a les ordenances de cada tribut serà necessari estar al corrent de pagament 
amb l’Ajuntament. 
 
 
 
Signatura del sol·licitant, 

 
 
 
 
 
 

Castell-Platja d’Aro, a ............ d............................2020 

 


