SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER
CORRESPONSABILITAT I CONCILIACIÓ
Codi SIA: 2452078

A

LA

CONTRACTACIÓ

D’AGENTS

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 27 d’octubre de 2021
Dades d’identificació del representant de l’entitat sol·licitant
NOM I COGNOMS
NIF
EN QUALITAT DE (1)
LOCALITAT

ADREÇA
C. POSTAL

PROVÍNCIA

TELÈFON

(1) Representació que exerceix
Dades d’identificació de l’entitat sol·licitant
NOM DE LA CORPORACIÓ LOCAL O MANCOMUNITAT

NIF

ADREÇA

PROVÍNCIA

LOCALITAT

NÚMERO D’HABITANTS
TELÈFON

e-mail

Dades d’identificació de la persona de contacte de l'entitat sol·licitant
NOM I LLINATGES
NIF
TELÈFON

Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 78 40 63
http://dgpresid.caib.es

TEL. MÒBIL

e-mail

DE

Sol·licitud de subvenció per a la contractació d’agents de corresponsabilitat i
conciliació
Es sol·licita l’aprovació del projecte annex a aquesta sol·licitud i la concessió de la
subvenció corresponent per l’import indicat:
NÚMERO D’AGENTS CONTRACTATS
COST DEL PROJECTE (1ANY)

1

□

2

□

€

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA PER A LA €
REALITZACIÓ DEL PROJECTE (1 ANY)

De conformitat amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú i amb l’article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual
s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics i
amb el Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les
administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears, la Direcció General de
Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat pot obtenir, excepte l’oposició
expressa de la persona interessada que s’ha de fer constar en la sol·licitud, els certificats
acreditatius de que està al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària
Estatal i amb la Seguretat Social . En cas que no autoritzi aquestes consultes, ha d’aportar
la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions anteriors, juntament
amb la sol·licituds d’ajuts.
- En relació amb la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
(si n’és el cas, assenyalau) NO AUTORITZA LA SEVA OBTENCIÓ
- En relació amb la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social
(si n’és el cas, assenyalau) NO AUTORITZA LA SEVA OBTENCIÓ

________________ , ___ d _____________ de 2021
[signatura del representant / de la representant legal i segell de l’entitat]
Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 78 40 63
http://dgpresid.caib.es

Informació sobre protecció de dades personals
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit per a
la sol·licitud i gestió de la convocatòria de subvencions per contractar agents de corresponsabilitat i
conciliació per a entitats locals.
Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu de concessió de
subvencions per contractar agents de corresponsabilitat i conciliació per a entitats locals, d’acord
amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Text refós de
la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 29 de desembre i l’Ordre de la
consellera de Presidència de 24 d’agost de 2018 per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions de la Conselleria de Presidència,
Responsable del tractament: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets
i Diversitat de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.
Persones destinatàries de les dades personals: no se cediran les dades personals a terceres
persones, llevat que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb l’RGPD i la Llei orgànica
3/2018.
Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles
responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament d'aquestes. És d'aplicació
el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques es conservaran
d'acord amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Existència de decisions automatitzades: no n’hi ha.
Transferències de dades a tercers països: les dades no es transferiran a tercers països.
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot
exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat,
d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si
escau, en els termes que estableix l’RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el
procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a
la seu electrònica de la CAIB (seulectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta de la persona responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el
termini d’un mes, la persona afectada pel tractament pot presentar la «Reclamació de tutela de
drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 78 40 63
http://dgpresid.caib.es

Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es
Notificació electrònica
Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les
administracions públiques d’acord amb el que estableix l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Indicau on voleu que us arribin els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana del Punt
d’Accés General de l’Estat (Registre Electrònic Comú) en relació amb aquesta sol·licitud:
A l’adreça electrònica de l’entitat interessada

A l’adreça electrònica de la persona de contacte

A L’adreça electrònica indicada a continuació:

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Documentació que s’adjunta a la sol·licitud

□ NIF de l’entitat local sol·licitant
□ Certificat de l’òrgan competent de l’entitat acreditatiu de la representació amb què
actua la persona signant de la sol·licitud.

□ Projecte, d'acord amb el model establert.
□ Certificat de l’òrgan competent de l’aprovació del projecte per al qual se sol·licita la
subvenció o Decret de batlia.

□ Certificat de l'òrgan competent de l'entitat en què es faci constar els salaris que
percebran les persones que es contractin, segons el conveni col·lectiu, la taula salarial o
l'acord legalment aplicable.

□ Certificat de l'entitat, d'acord, amb el model establert, acreditatiu del compliment de
les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la

Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 78 40 63
http://dgpresid.caib.es

seguretat i salut en el treball a les Illes Balears i l'article 46 i 46 bis del Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions en l'ordre social.

□ Les declaracions responsables següents:
- De tots els ajuts i les subvencions que li hagi concedir qualsevol institució pública o
privada, o que hagi sol·licitat, relacionades amb la sol·licitud presentada.
- De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.
- De no incórrer en cap causa de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció,
de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.
- De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el
compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la
convocatòria.
- De que es compromet a fer-se càrrec de les despeses que no siguin subvencionades en
aquesta convocatòria per executar l'activitat.
- De què els contractes que es formalitzin a l’empara d’aquesta convocatòria no es
destinaran a cobrir llocs de feina estructurals de caràcter permanent.

□ Comunicació identificativa de la documentació en poder de l’Administració.

Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 78 40 63
http://dgpresid.caib.es

