SOL.LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS PER A LA PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ A SILS.
Nom i cognoms

DNI

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Codi postal

Telèfon

Nom de l’empresa

CIF

Adreça electrònica

En representació de (si cal)

DNI

Domicili

Població

SOL·LICITA:

Acollir-se a la convocatòria de l'Ajuntament de Sils per a la concessió d'incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l'ocupació.
 Ajuts a la contractació de persones del municipi de Sils.
 Ajuts als nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses al municipi
de Sils.

DOCUMENTACIÓ QUE PRESENTA:
 Còpia del NIF/CIF/NIE/DNI.
 Documentació acreditativa de la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les formes
admeses en dret.

Per la línia de contractació de persones del municipi de Sils, el sol·licitant presenta:
 Declaració responsable on es descrigui el lloc/s de treball a cobrir i es manifesti que la/les
contractació/ns impliquen un augment del nombre de treballadors de l’empresa, en relació a la
plantilla de l’any anterior.
 Acreditació de l'alta, del o la sol·licitant, al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal.
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Per la línia de nous emprenedors i afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses al
municipi de Sils, el sol·licitant presenta:
 Descripció de l'activitat a realitzar.
 Declaració responsable en relació al compliment dels requisits establerts als articles 3.2.1 o 3.2.2 de
les bases reguladores.
 Compromís d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal.

Sils, ...... de .................................. de 20
(Signatura del sol·licitant)

Les vostres dades personals s'incorporaran en els fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sils únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament
de la Sils situat al Passeig Sants Cosme i Damià, 2 17410 Sils Tel 972168000 Fax 972853617 ajuntament@sils.cat
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