
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subvencions per el foment de l’ocupació de persones aturades de Sant Vicenç dels Horts durant 
l’any 2022. 

 
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Codi de la convocatòria SBOR2022000002 
Departament Promoció Econòmica i de la Ciutat 

Títol de la subvenció Subvencions per al foment de l’ocupació de persones aturades de Sant Vicenç dels 
Horts, convocatòria de 2022 

Import sol·licitat  

 
 

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom o Raó social  

Domicili  CIF/NIF  

Localitat  C. Postal  

Núm. Afiliació S.S.  Telèfon  

Correu electrònic  Mòbil  

Nombre de treballadors Fins a 250                                Més de 250 
 

  

Llicència d’activitats Definitiva  En trànsit  No és necessari  
 
 

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL 

Càrrec amb el què actua  DNI/NIE  

Nom i cognoms  

 
 

4. DADES DE LA PERSONA CONTRACTADA 

Nom i cognoms  DNI/NIE  

Domicili  C. Postal 08620 

Localitat Sant Vicenç dels Horts Data de naixement  

Té més de 45 anys Porta més d'un any a l'atur Forma part del dispositiu escola-treball 

          Dona              Indefinit          Grau de discapacitat igual o superior al 33%         

             Ha participat durant l’any anterior o fins contracte en les següents activitats: 

               Formació ocupacional ofertada pel municipi 

    Plans d’ocupació posats en marxa per l’Ajuntament 

    Itineraris personals d’ocupació 

    Persones contractades per empresa d’inserció 

Més de 45 anys Més d'un any a l'atur Forma part del dispositiu escola-treballDona

Indefinit Grau de discapacitat igual o superior al 33%

En situació d’atur víctima de violència 
de gènere o en perill de discriminació 
per identificació de gènere



 
Signatura del/de la sol·licitant o representant legal i segell d'empresa 

5. DADES DEL CONTRACTE 

Data d’inici  Data de finalització  

Tipus de jornada A temps complert  A temps parcial  Hores/setmana  

Durada del contracte Anual                        Indefinit  Salari brut anual € 

Conveni professional i categoria  

D’acord amb la LLEI 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (art. 22 i 
25), les persones sol·licitants no hauran de presentar les dades o documents que ja es trobin en poder de les administracions 
públiques. 

 
6. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)Aquesta documentació tant sols s’ha 
d’entregar si es denega el permís a l’Ajuntament per accedir a tota la informació de forma directa 

N.I.F. de l’empresa Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

Contracte de treball Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

 

Certificat del permís corresponent a l’Activitat 
(Només si és de fora de Sant Vicenç dels Horts) 

Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 

Inscripció registral Lliurat en anteriors convocatòries i sense modificacions 
 
 

D’acord amb l’establert a la Llei 11/ 2007, 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo expressament l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts per tal que obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació 
d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

NO ACCEPTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Vicenç dels Horts, de de 2022 
 
 

 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona /empresa interessada que les dades 
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació 
i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 
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