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AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR EN 
EL MARC DEL PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ 2021 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Formulari de sol·licitud 
 
  Espai a emplenar per l’administració 

Registre d’entrada Presentació de sol·licituds 
   fins el 23 d’ABRIL de 2021 

Núm. expedient: SUB.OFE / 2021 / ............................. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dades de la persona sol·licitant 

 
� Ompliu en cas de ser una persona física. 
 
Nom i cognoms:  
 
Número de passaport o DNI:                                                                                Nacionalitat:  
 
Adreça:  
 
Població:                                                                                                                              CP: 
 
Tel. Fix                                                                                    Tel. Mòbil: 
 
Correu electrònic: 
 
Municipi del centre de treball: 
 
Tipus d’activitat de l’empresa

1
: 

                                                           
 
1 Indicar el subsector de l’activitat de l’empresa: 
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 
Indústries extractives 
Indústries manufactureres 
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 
Construcció 
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 
Transport i emmagatzematge 
Hostaleria 
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� Vull rebre notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a través 

de mitjans electrònics: 

 
 
En cas de ser una persona jurídica la sol·licitud haurà de tramitar-se a través de mitjans electrònics   a 
l’adreça següent: 
 
https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/901?nocache=1 
 
 

2. Nombre de treballadors 

Nombre de treballadors  (a la data de presentació de la sol·licitud): 
 
Mida de l’empresa: 
 
�  Professional, empresa o entitat amb menys de 10 persones treballadores. 
�  Professional, empresa o entitat d’entre 10 i 49 persones treballadores. 
�  Professional, empresa o entitat amb 50 o més persones treballadores. 

 
3. Contracte proposat 

  

Categoria laboral  

Durada  

Jornada  

Modalitat de contracte  

Cost salarial total (màxim 6 mesos)  

L’empresa ofereix un salari igual o superior a 15.000,00 

euros anuals bruts (referits a un tipus de jornada 

complerta; o proporcionalment en cas de jornades 

parcials i/o reduïdes)   

SI  NO  
 

 

Perfil professional proposat: 

Perfil professional  

 
Perfil persona candidata: 

Persona en atur arran de la COVID-19  (inscrit al SOC 

a partir del 16/03/20) 

SI  NO   

Col·lectiu d’especial dificultat d’inserció
2
      

                                                                                                                                                                          
Informació i comunicacions 
Activitats immobiliàries 
Activitats professionals, científiques i tècniques 
Activitats administratives i serveis auxiliars 
Educació 
Activitats sanitàries i de serveis socials 
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 
Altres serveis 
Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 
Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 
Organismes extraterritorials 
 
2  Identificar el col·lectiu d’especial dificultat d’inserció. Es consideren persones incloses en col·lectius en situació de risc d’exclusió 
social les següents: 

- Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat. 
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Compromís de continuïtat un cop finalitzat el present contracte:  

Contracte en un futur  SI  NO   

 
 

4. Domiciliació bancària 

Entitat financera: 
Titular del compte: 
DNI/NIF: 
Domicili: 
Telèfon de contacte: 
 
IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM. DE COMPTE 

                        

 
 

5. Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades 

En relació amb la convocatòria d’Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació 
d’atur en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona, els/les 
sol·licitants DECLAREN 
 
1. Que, a més d’aquesta ajuda, 
 
� No han sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres 

administracions públiques o d’ens públics o privats. 
 

� Han sol·licitat / rebut els següents ajuts per a la mateixa finalitat: 
 

Sol·licitant Organisme Data 
sol·licitud 

Import 
sol·licitat 

Import 
atorgat 

     

     

     

                                                                                                                                                                          
- Persones destinatàries de la renda garantida ciutadana o l’ingrés mínim vital i persones que no hi poden accedir 

perquè no compleixen els requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en 
situació de risc d'exclusió 

- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors  
- Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats 

d'ocupabilitat  
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció 

social  
- Interns   de   centres   penitenciaris   la   situació   dels   quals   els   permeti   accedir   a   una   ocupació,   

persones   en   llibertat condicional i persones exrecluses  
- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d'inserció 

en el món laboral  
- Persones que estiguin en situació d’atur i que s’hagin trobat en situació de baixa intensitat laboral en els darrers 

18 mesos (jornades laborals inferiors al 20% o haver cotitzat menys de 108 dies en els darrers 18 mesos)   
- Persones entre 30 i 45 amb menys de menys de 2.500 dies cotitzats a la seva vida laboral.  
- Dones que encapçalen llars mono-parentals amb dificultats econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o 

socials 
- Dones en edat activa víctimes de maltractaments i dependents econòmicament 
- Altres persones a valoració dels serveis socials o laborals municipals. 
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6. Declaració responsable 
 
La persona que signa, actuant en nom i interès propi/ en representació de l’empresa indicada a 
l’encapçalament DECLARA: 
 

- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

- Que l’empresa i/o entitat no ha sol·licitat altres subvencions per aquesta finalitat i es 
compromet a comunicar a l’Ajuntament de Manresa qualsevol ajut que demani i/o obtingui 
amb posterioritat, si escau. En cas d’haver-ho sol·licitat amb anterioritat es compromet a 
comunicar-ho a l’Ajuntament de Manresa.  

- El/la sol·licitant compleix amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb la Llei general 
dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social i amb qualsevol altre 
obligació legal o reglamentària que li pugui afectar i que no ha estat sancionat, en resolució 
ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria laboral durant el darrer any. 

- El/la sol·licitant declara expressament no haver efectuat acomiadaments qualificats 
d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial en els darrers 3 mesos  anteriors a la data de la 
sol·licitud de la subvenció o que hagin reduït la plantilla en el darrer any. 

- El/la sol·licitant es compromet a que una vegada esdevinguin beneficiàries i procedeixin a la 
formalització de contractes laborals, no podran realitzar acomiadaments ni incoar expedients 
de regulació de l’ocupació durant la vigència del contracte. 

- El/la sol·licitant es compromet a garantir una jornada de treball, com a mínim del 50% de les 
hores setmanals, segons el conveni aplicable. 

- El/la sol·licitant compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística. 

- El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de 
tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus 
de discriminació entre homes i dones. 

- El/la sol·licitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, la 
quantitat total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat de 200.000 EUR en un 
període de tres exercicis fiscals (Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió 
relatiu a l’aplicació  dels articles 107 i 108 del tractat de funcionament de la Unió Europea a les 
ajudes de mínimis). 

- Que l’empresa i/o entitat es compromet a retribuir a la persona contractada segons el conveni 
d’aplicació i en cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional vigent. 

- Que l’empresa i/o entitat es coneixedora del programa. 
- Que l’empresa i/o entitat es compromet a destinar un treballador propi perquè desenvolupi la 

figura del tutor, amb la finalitat de vetllar per la correcta acollida del participant i col·laborar en 
les tasques d’avaluació de la formació i del projecte. 

- Que l’empresa i/o entitat té la voluntat d’incrementar plantilla i tindrà en consideració la 
persona contractada per a futures contractacions. 

- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la 
normativa vigent d’aplicació. 

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de 
Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social 
i amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està 
obligada a declarar. Així mateix també declara estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris i a 
la seguretat social ( compte de cotització de l’empresa) així com a l’import sobre activitats 
econòmiques, si escau.  Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa 
perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb 
l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda municipal a través de certificats telemàtics. 

- Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la 
comprovació i l’acreditació de les dades manifestades en aquesta sol·licitud a través de la 
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consulta dels propis arxius o mitjançant la petició a altres administracions públiques o entitats 
privades.  A més també comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa de demanar 
informació complementària per tal de comprovar la veracitat de les dades. 

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la 
inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan 
competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions, així com 
emprendre  les mesures sancionadores que se’n pugui derivar. 

 

 

7. Documentació a adjuntar 
 
� Instància de sol·licitud de l’ajut, segons el model establert. 
� Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant. 
� Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres). 
� Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i  document d’inscripció de 

l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau . 
� Còpia  del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones 

jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa o 
entitat si s’escau. 

� Declaració responsable, en el supòsit que la persona sol·licitant no sigui el representant legal de 
l’empresa. 

� Document areditatiu del nombre de treballadors. 
� Pla d’inserció seguint el guió següent:  

o Identificació de les accions complementàries que realitzarà la persona contractada.  
o Competències tècniques o transversals que millorarà. 
o Persona tutora que farà el seguiment i avaluació.  

 
8. Protecció de dades 

De conformitat amb la legislació de  protecció de dades, us informem  el següent:  
 

Responsable del  
tractament. 

Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
www.manresa.cat 

Finalitat del tractament. Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals. 

Drets de les persones 
interessades . 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-
vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. 

Informació addicional. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades a www.manresa.cat/lpd 

 

Consentiment per al tractament de dades 

   Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

9. Data i signatura                                                  
 
Signatura:  

 
 

 
 

Manresa, ................... de ........................................ de 2021 
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