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 SOLICITUDE DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA   DATOS DO/A SOLICITANTE    Nome e apelidos  D.N.I./C.I.F.        Rúa  Número  Piso  Letra  Municipio              Código Postal  Provincia  Teléfono  E-mail            Centro de Traballo/Concello  Teléfono  E-mail               DATOS DO/A REPRESENTANTE (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)   Nome e apelidos  D.N.I./C.I.F.        Rúa  Número  Piso  Letra  Municipio              Código Postal  Provincia  Teléfono  E-mail                 DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN    NOTIFÍQUESE A:      � PERSOA SOLICITANTE.        � PERSOA REPRESENTANTE.   
 Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica do Concello a través da sede electrónica do Concello sede.vilagarcia.gal Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación, no correo electrónico facilitado a seguir:   CORREO ELECTRÓNICO:          DATOS BANCARIOS    Declaro baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.   TITULAR DA CONTA           IBAN  Cod. Banco  Sucursal  DC  Código conta  
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 DATOS DA SUBVENCIÓN      SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA (marque cunha cruz)      �  Contratación indefinida inicial.      �  Conversión contratación temporal en indefinida.      �  Contrato temporal (duración mínima 6 meses).      SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA (marque cunha cruz).      �  Contratación  entre 6 e 12 meses.      �  Contratación entre 13 e 24 meses.      �  Contratación máis de 24 meses/indefinido/ Conversión.      �  Empresa entre a 10 anos antigüidade ou entre 10 e 50  traballadores.      �  Empresa menos tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.      �  Outros.   CIRCUNSTANCIAS DA PERSOA CONTRATADA (base terceira)      �  Persoa beneficiaria de Programas de Formación con Certificado de profesionalidade.      �  Primeiro empregado da empresa en centro de traballo nas comarcas Salnés/Caldas.      �  Mozos menores de 30 anos.      �  Persoas con discapacidade recoñecida igual ou superior a 66%      �  Persoas maiores de 45 anos.      �  Mulleres vítimas de violencia de xénero.      �  Persoa en situación de desemprego ininterrompido durante o ano anterior á formalización do contrato.      �  Centro de traballo en Vilagarcía de Arousa.      �  Contratación de traballadores non incluídos nos apartados anteriores.      
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 LICENCIA DE APERTURA E/OU COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE  AO CONCELLO DE VILAGARCÍA      �  RESOLTA FAVORABLEMENTE.      �  EN TRÁMITE.      �  NON É PRECISA (Fundamentar a exención).      A PERSOA (física ou xurídica) SOLICITANTE DECLARA:      1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:      �  Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos polos que solicita esta subvención.      �  Si solicitou e/ou concedéronselle outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as que a continuación se relacionan:       ORGANISMO  IMPORTE (�)                              2. Que en relación coas axudas de mínimis:      �  Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de mínimis.      �  Si solicitou e/ou concedéronselle axudas de mínimis, que son as que a continuación se relacionan:      ORGANISMO  ANO  IMPORTE (�)  DISPOSICIÓN REGULADORA                                         
 
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicte e/ou obteña en réxime de mínimis doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, apartir da data desta declaración.  3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.  4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da lei 38/2003, do 17 de   novembro,  Xeral de subvencións. 5. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3  do artigo 10 da lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia 6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007 do  13 de xuño de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo  Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño de  subvencións de Galicia. 7. Que non foi excluído/a do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme  o establecido no TR da Lei sobre infraccións e sancións na orde Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo  5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundio da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.    

    Vilagarcía de Arousa, a          de                        de     Sinatura do/a solicitante ou representante.  Autorizo ó Concello de Vilagarcía de Arousa, á comprobación telemática con outras administracións e rexistros públicos os datos declarados e demais circunstancias relativas á presente solicitude. Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Vilagarcía de Arousa. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello. 
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 ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE       Que á vista do Acordo da Xunta de Goberno Local relativo á aprobación das Bases e convocatoria para o ano 2018 do Programa de Axudas Municipais á Contratación por Conta allea, e despois de coñecer e aceptar as súas bases reguladoras,   DECLARO:   Que A EMPRESA CUMPRE OS REQUISITOS  das bases reguladoras e convocatoria do Programa de Axudas Municipais á Contratación por conta allea:          REQUISITOS DA EMPRESA SOLICITANTE         SI  NON   A Empresa contratante ten condición de  persoa física ou xurídica de carácter privado.  �  �        SI  NON   A Empresa radica na comarca Salnés/Caldas.  �  �        SI  NON   O lugar de prestación de servizos do traballador será nas comarcas Salnés/ Caldas.  �  �        SI  NON   A contratación será a xornada completa1.  �  �        SI  NON   A persoa contratada figura empadroada no Concello de Vilagarcía con antigüidade mínima dun ano, antes da formalización da contratación.  �  �        SI  NON   A persoa contratada está  desempregada e inscrita como demandante de emprego no SPEG.  �  �        SI  NON   A empresa e todos os promotores non teñen débedas coa Seguridade Social, coa Consellería de Economía e facenda, coa AEAT, nin co Concello de Vilagarcía de Arousa.  �  �        SI  NON   E empresa non está  incursa nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a previstas nas presentes bases, no artigo 10 da Ley de Subvencións de Galicia, e no artigo 13 da Ley da Lei Xeral de Subvencións (nin a empresa nin os promotores).  �  �      Que ACEPTO as actuacións de comprobación e seguimento que se leven a cabo pola Comisión de Valoración e Seguimento do Servizo de Promoción Económica, segundo o estipulado nas bases e convocatoria para o ano 2018 do Programa de Axudas á Contratación por conta allea Concello de Vilagarcía de Arousa 2018. SOLICITO: A concesión da correspondente axuda para a creación de empresas, por importe total de _______________ Euros, de acordo co especificado nas bases reguladoras da convocatoria.  (1) A XGL poderá acordar o outorgamento da subvención no caso de que pola natureza da actividade da empresa a xornada laboral sexa a tempo parcial, sempre que se trate de contratacións de carácter indefinido.  
Vilagarcía de Arousa, a          de                        de     Sinatura do/a solicitante ou representante.  Autorizo ó Concello de Vilagarcía de Arousa, á comprobación telemática con outras administracións e rexistros públicos os datos declarados e demais circunstancias relativas á presente solicitude. Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Vilagarcía de Arousa. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.  
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 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE     

 

Para a solicitude da Axuda Municipal á Contratación por conta allea presentarase (TELEMÁTICAMENTE) a seguinte documentación:   
● Anexo I. Solicitude en modelo normalizado.  
● Anexo II. Declaración responsable.  
● De actuar por medio de representante, acreditación da representación nos termos do artigo 5 da Lei  39/2015 de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.   
● Certificado  de IAE da empresa.  
● NIF/DNI da empresa/empresario/a individual solicitante da axuda e, no seu caso, copia do  contrato/escritura de constitución da empresa debidamente inscrita no Rexistro Mercantil .  
● Certificados de que a empresa  solicitante esta ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social, coa  Consellería de Facenda e a AEAT (Axencia Estatal de Administración Tributaria).   
● Vida laboral da empresa expedida pola TGSS (dos CCC existentes) relativa aos 6 meses anteriores á  contratación ou transformación de contrato temporal en  indefinido.  
● Documento expedido pola TGSS acreditativo da antigüidade da empresa e número de traballadores da  mesma.  
● Copia do contrato de traballo e comunicación á oficina do SPEG correspondente da contratación ou  transformación obxecto de solicitude de subvención, con constancia expresa da situación do centro de  traballo nas comarcas Salnés/Caldas ou de ser o caso, no Concello de Vilagarcía.  
● Solicitude de licenza de apertura, licenza de obras ou comunicación previa cando sexa necesario para o  desenvolvemento da actividade.  
● DNI/NIF do/s  traballador/as contratado/as.  
● Certificado de empadroamento do traballador/a contratado.   
● Vida laboral do traballador/a contratado/a.  
● Certificación de períodos de inscrición como demandante de emprego do traballador/a contratado/a  Nos casos de atoparse nas situacións da Base terceira, Apartado Primeiro e segundo a situación que se  pretenda acreditar:   Punto1.  Certificado ou diploma acreditativo da formación comprensivo dos contidos da mesma e    indicación, en caso necesario, da relación coa ocupación.  Punto 2. Acreditación mediante vida laboral de empresa e traballador respectivamente.  Puntos 3 e 5. DNI dos traballadores/as contratados/as.  Punto 4. Resolución vixente da acreditación da discapacidade e do seu grao.  Punto 6. Mediante orde de protección a favor da vítima, resolución xudicial, auto ou sentenza que    acredite tal situación ou fixe medidas de protección, e excepcionalmente, mediante    informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de que a demandante é    vítima de violencia de xénero, ata tanto se dite a orde de protección.  Punto 7. Acreditación mediante vida laboral do traballador.  
● No caso de atoparse nas situacións da Base terceira, Apartado Segundo: Documentación acreditativa  de que a empresa ten Centro de Traballo no Concello de Vilagarcía de Arousa.  
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