Registre d’entrada
c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

IMPRIMIR FORMULARI

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD GENERAL PLA DE FOMENT D´OCUPACIÓ 2015 PER A FAMILIES
D´ALZIRA AMB ESPECIALS DIFICULTATS OCUPACIÓ
DADES DE L’UNITAT FAMILIAR SOL·LICITANT
Núm. Expedient:

IDE I 001 V

Unitat familiar sol·licitant (01):

Nombre total membres unitat familiar:

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònico

Fax

Codi postal
Tel.

Tel. mòbil

DOCUMENTS A PRESENTAR
EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 1

Documentació per a tots els membres de la familia:
1. Documentació acreditativa i identificativa dels membres de la familia i, si és el cas, del representant legal.
2. Llibre de familia.
3. Autorització a l'Ajuntament perquè demane del padró municipal les dades de convivència que consten en tal registre i que puguen acreditar haver
residit a Alzira, almenys durant 60 mesos ininterrompudament i immediatament anteriors a la sol•licitud.
4. Autorització Ajuntament per a que recabe dades a l’Agència Estatal Tributaria de la informació del nivell de rendes i del compliment de les
obligacions tributaries o copia de la declaració de l’IRPF, o en el cas de no haver presentat la declaració de la renda, certificat de la agència tributaria
acreditatiu de no haver-la presentat en el exercici 2014 o certificat de les dades fiscals 2014.
Documentació del sol•licitant o sol•licitants al treball:
5. Annex d’imprés normalitzat de l´Exc. Ajuntament d’Alzira, únicament per als membres de l’unitat familiar que sol·liciten treball.
6. Informe de vida laboral actualitzat.
7. Contractes de treball acreditatius de l’experiència laboral.
8. Certificat de situació de desocupació del Servef.
9. Certificat acreditatiu d’haver realitzat accions d’orientació o formació del Servef, o altres organismes oficials.
Documentació específica:
10. En el cas de persones amb discapacitat, certificat de grau de minusvalia en vigor, de l’organisme competent.
11. Sentència de divorci o separació, si és el cas, i conveni regulador.
12. Qualsevol altra documentació requerida per a la valoració de la situació económica del nucli familiar.

FIRMA

INSTRUCCIONS:
(01) UNITAT FAMILIAR SOL·LICITANT: S’indicarà amb el primer cognom
dels pares o tutors legals de la unitat familiar, separats per un guió.

Alzira,

de/d'

de 20

IDE I 001 V – Rev.3 - 20150902
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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IMPRIMIR FORMULARI

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD GENERAL PLA DE FOMENT D´OCUPACIÓ 2015 PER A FAMILIES
D´ALZIRA AMB ESPECIALS DIFICULTATS OCUPACIÓ
DADES DE L’UNITAT FAMILIAR SOL·LICITANT
Núm. Expedient:

IDE I 001 V

Unitat familiar sol·licitant (01):

Nombre total membres unitat familiar:

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA - Pàgina 1 de 1

Adreça electrònico

Fax

Codi postal
Tel.

Tel. mòbil

DOCUMENTS A PRESENTAR
Documentació per a tots els membres de la familia:
1. Documentació acreditativa i identificativa dels membres de la familia i, si és el cas, del representant legal.
2. Llibre de familia.
3. Autorització a l'Ajuntament perquè demane del padró municipal les dades de convivència que consten en tal registre i que puguen acreditar haver
residit a Alzira, almenys durant 60 mesos ininterrompudament i immediatament anteriors a la sol•licitud.
4. Autorització Ajuntament per a que recabe dades a l’Agència Estatal Tributaria de la informació del nivell de rendes i del compliment de les
obligacions tributaries o copia de la declaració de l’IRPF, o en el cas de no haver presentat la declaració de la renda, certificat de la agència tributaria
acreditatiu de no haver-la presentat en el exercici 2014 o certificat de les dades fiscals 2014.
Documentació del sol•licitant o sol•licitants al treball:
5. Annex d’imprés normalitzat de l´Exc. Ajuntament d’Alzira, únicament per als membres de l’unitat familiar que sol·liciten treball.
6. Informe de vida laboral actualitzat.
7. Contractes de treball acreditatius de l’experiència laboral.
8. Certificat de situació de desocupació del Servef.
9. Certificat acreditatiu d’haver realitzat accions d’orientació o formació del Servef, o altres organismes oficials.
Documentació específica:
10. En el cas de persones amb discapacitat, certificat de grau de minusvalia en vigor, de l’organisme competent.
11. Sentència de divorci o separació, si és el cas, i conveni regulador.
12. Qualsevol altra documentació requerida per a la valoració de la situació económica del nucli familiar.

FIRMA

INSTRUCCIONS:
(01) UNITAT FAMILIAR SOL·LICITANT: S’indicarà amb el primer cognom
dels pares o tutors legals de la unitat familiar, separats per un guió.

Alzira,

de/d'

de 20

IDE I 001 V – Rev.3 - 20150902
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

