
DOC  01 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER PROMOURE ACTIVITATS EN EL SECTOR 
COMERCIAL I DE SERVEIS I EL SUPORT A LES EMPRESES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI FOMENTANT LA 
PRESÈNCIA DE LA DONA EN L’ÀMBIT DE L’EMPRENEDORIA I LA 
IMPLEMENTACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT PER A L’ANY 2020  

LÍNIA D 

1. Dades de l’activitat

Raó social CIF 

Nom i cognom representant legal NIF representant 

Adreça de l’activitat Codi postal 

Població 

Telèfon mòbil Telèfon 2 

Correu electrònic a efectes de notificació Nombre de 
treballadors 

2. Documentació que s'adjunta

NIF/CIF de l’activitat 

Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’empresa al registre 
corresponent i estatuts.  

Escriptura de poders dels representants legals de l’empresa. 

DNI/NIF dels representants legals de l’empresa. 

DNI/NIE de la persona subjecte del contracte. 

Contracte laboral. 

Document emès pel Servei d’Ocupació (SOC) que acrediti la condició de 
desocupat de la persona contractada.  
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Alta de la Seguretat Social de la persona contractada. 

Declaració responsable (Doc. 02) 

Full de sol·licitud de transferència bancària i certificat bancari de titularitat del 
compte (Doc. 03). ORDRE SEPA 

3. Autoritzacions

 Dono el meu consentiment perquè l'Ajuntament de Sant Joan Despí consulti via telemàtica 
dades del meu NIF/NIE, CIF de l'entitat, dades en relació al compliment de les obligacions 
tributàries, d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social o qualsevol altra 
comprovació, per la qual cosa adjunto certificat o certificats acreditatius corresponents. 

Lloc i data  

Signatura representant de l’activitat 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.- 
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. 
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del tractament: Gestió de la promoció i 
dinamització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi. Exercici de drets dels 
interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí. Informació addicional ampliada a “Política de 
Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 
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