SOL·LICITUD
PER ACCEDIR A ASSESSORAMENTS ESPECIALITZATS PER AL CREIXEMENT
EMPRESARIAL A EMPRESES DE SOLSONA, CARDONA I RESTA DE MUNICIPIS DEL
SOLSONÈS I ASSESSORAMENTS PER A LA MILLORA EN LA COMPETITIVITAT I
INNOVACIÓ EN EL PUNT DE VENDA DEL COMERÇ AL SOLSONÈS

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
NOM DE L’EMPRESA / RAÓ SOCIAL

CIF:

DOMICILI SOCIAL:

POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

TEL:

E-MAIL:
WEB:

NOM I COGNOMS DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA:
CÀRREC:

DNI:

E-MAIL:

FAX:

TEL:

Els assessoraments de la Línia A s’emmarquen en el projecte innovador i experimental: “Xarxa Interempresarial de
proximitat al territori SolCar”, finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i els assessoraments de la Línia B
s’emmarquen en un projecte amb la Cambra de Comerç de Lleida per a la millora de la competitivitat del petit comerç.

Marqui com a màxim un àmbit d’assessorament i la seva durada que sol·licita en aquesta convocatòria.
La persona sota signant DECLARA que presenta la sol·licitud de subvenció per a la línia següent:
Línia A. Assessoraments per al creixement i la consolidació empresarial general
1. Planificació estratègica de l’empresa (40h o 9h)
2. Millora de l’eficiència dels processos dins l’empresa (40h o 9h)
3. Definició de llocs de treball (40h o 9h)
4. Gestió del temps (40h o 9h)
Durada:
40h
9h
5. Estratègia digital (9h)
6. Internacionalització (9h)
Línia B. Assessoraments per a la millora en la competitivitat i innovació en el punt de venda del comerç
al Solsonès
1. Millora en la competitivitat i innovació comercial (9h)

EL/LA SOL·LICITANT DECLARA:
1. Que compleix i accepta tots els requisits exigits a la normativa interna per sol·licitar i obtenir subvencions per a la
realització d'activitats i serveis en l’àmbit de la convocatòria pertinent, i que no incorre en cap dels supòsits
d’incompatibilitat o prohibició per obtenir subvencions (art. 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions).
2. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents que l’acompanyen són certes.
3. Que està assabentat/da que la manca de la presentació de documentació un cop notificat l’ajut comportarà la seva
anul·lació.
4. Que està obligat/da a aportar qualsevol documentació complementària que li requereixi aquest Ajuntament.
5. Que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb Hisenda, Seguretat Social i amb
l’ajuntament corresponent, abans de la concessió de l’ajut.
6. Que autoritza l’Ajuntament de Solsona i de Cardona a la consulta i obtenció de dades relatives a l’administració
d’hisenda i de la seguretat social, així com d’altres que puguin ser necessàries per a la tramitació dels corresponents
expedients.
7. Que compleix amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
8. Que utilitzarà el català en la documentació i en els elements de difusió generats per les activitats subvencionades
i també durant la realització d’aquestes activitats.
9. Que el titular de l’activitat haurà de tenir el seu domicili social o disposar d'un centre de treball estable, no itinerant,
al municipi de Solsona, al municipi de Cardona o a la resta de municipis del Solsonès.
10. En cas de sol·licitar l’àmbit d’assessorament de “Millora en competitivitat i innovació comercial”, l’empresa és
un comerç no itinerant a Solsona o a la resta de municipis del Solsonès. L’empresa ha d’estar donada d’alta a
l’epígraf de “Comerç al menor”.
Declaracions responsables per a mèrits en l’avaluació de sol·licituds
Pertanyo a una associació empresarial del territori (fins a 3 punts)
Quina?____________________________________________________________________________________
He participat en accions formatives empresarials (tallers, seminaris, cursos, jornades, etc) organitzades per
l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona o l’àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del
Solsonès en els darrers 4 anys (fins a 3 punts)
Descriu-ne només una:______________________________________________________________________
En cas d’empat en la puntuació se seguirà l’ordre del registre d’entrada de la sol·licitud. De manera que tindran
prioritat les sol·licituds amb data i hora de registre d’entrada anterior.

Signatura del/de la sol·licitant i data:

,a

de

2019

