FORMULARI DE SOL·LICITUD D’INGRÉS AL COWORKING DE LA BISBAL D’EMPORDÀ.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms:
DNI:
Adreça Postal:
Telèfon:
Correu Electrònic:
DADES DE L’EMPRESA O ACTIVITAT
Raó Social:
Nom Comercial:
DNI o NIF:
Adreça Postal:
Telèfon:
Correu Electrònic:
Amb la presentació d’aquesta formulari, es sol·licita una plaça al Coworking de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà amb els termes que consten al REGLAMENT DE RÈGIM DE FUNCIONAMENT I D’ÚS DELS ESPAIS
HABILITATS DE L’AJUNTAMENT VELL publicat al BOP número 131/0, del 09/07/2021, Edicte 5952 - AJUNTAMENT
DE LA BISBAL D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'establiment del servei públic local de Coworking i del seu
reglament. (https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/131/202113105952.pdf)

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

A______________________________, dia_____ mes______________________ de 20___

LLISTAT DE DOCUMENTS QUE HAN D’ACOMPANYAR A AQUESTA SOL·LICITUD
1. Còpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, així com de totes aquelles persones que formen part del
projecte en cas de no tractar-se d’un projecte individual.
2. ANNEX 1: Document normalitzat que consta per Fitxa de Creditor, Declaració responsable de no estar inclòs en
cap de les causes d’incompatibilitat o d’incapacitat, per a contractar amb l’administració, en els termes establerts
als articles 65 a 70 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i Autorització a
l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà a sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la Tresoreria de la
Seguretat Social i si escau, davant l'Agència Tributària de Catalunya, les dades relatives a l'estat d'acompliment de
les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
3. ANNEX 2: Document normalitzat on hi consti el compromís de donar-se d’alta censal o d’escriptura de
constitució durant el primer any de l’estada al Coworking i el compromís de contractar responsabilitat civil per
l’exercici de l’activitat a l’espai de Coworking que no sigui inferior a 10.000 euros.
4. ANNEX 3: Dades del Projecte Empresarial - Pla d’Empresa. Aquest document normalitzat s’haurà d’omplir dins
de l’espai delimitat per a cada un dels punts de l’apartat “VIABILITAT DEL PLA D’EMPRESA D’ACORD AMB LA GUIA
PER L’AVALUACIÓ DE PLANS D’EMPRESA” i de l’apartat “CRITERIS D’AVALUACIÓ. INNOVACIÓ SOCIAL DEL PLA
D’EMPRESA”

