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IMPRIMIR FORMULARI

ESBORRAR FORMULARI

ANNEX I: PROGRAMA AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
DESOCUPADES EN ALZIRA 2013

IDE I 004.1 V

PLA OCUPACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRCIONES PÚBLIQUES VALENCIANES 2013 (PEC)

DADES DE LA PERSONA CONTRACTADA
Nom i cognoms

Data de naixement

NIF

Sexe:

Data d'inscripció demandant d'ocupació
Home

Dona

DADES DE L'EMPRESA
Nom i cognoms o raó social
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Adreça electrònica

ALTRES DADES

Data d´inici de la contractació
Direcció del Centre de Treball

Tel. mòbil

DOCUMENTS PRESENTATS (en duplicat exemplar)
DOCUMENTACIÓ CARÀCTER GENERAL
1. Sol·licitud d’imprés normalitzat de l’Ajuntament d’Alzira.
2. Annex I en imprés normalitzat.
3. Declaració de minimis, d’acord amb el model.
4. Compromís de compliment de les condicions de la subvención.
5. Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant, incloent fotocòpia de CIF i certificat de CCC (Codi Compte de cotizació a la Seguritat
Social) i, si pertoca, del seu representant legal: fotocòpia del DNI/NIF.
* En el cas que es tracte de societats mercantils: Adjuntar les escriptures de constitució i nomenament del seu representant legal.
**Si es trata d´empresari individual cal aportar: "Declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris” (mod. 036) de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària i Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió al règim especial d´autònoms.
6. Dades de domiciliació bancaria, segons model normalitzat.
7. Documento de identificación de los trabajadores contratados (DNI)
8. Contrats de treball formalitzats amb la seua comunicación al Servef.
9. Alta/es a la Seguretat Social del / dels treballadors.
10. Targeta de Demanda i Renovació d’Ocupació actualitzada (DARDE) del treballador/s contractats.
11. Consentiment exprés, per part del sol·licitant, en què autoritza l’Ajuntament d’Alzira per tal que obtInga directament l’acreditació del compliment
de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Agència Estatal Tributària i amb la Seguretat Social, o conveni de fraccionament o
ajornament de deutes subscrit amb l´Administració corresponent , o certificacions emitides al respecte.
(*) Nota: adjunteu els originals per a compulsar al Registre d´Entrada de l´Ajuntament d´Alzira (Oficina PROP).

DECLARACIÓ RESPONSABLE
EL SOL·LICITANT DECLARA:

- Que complix els requisits específics exigits en la present convocatoria.
- Que no es troba sotmés/esa a les prohibicions per a obtindre les condicions
de beneficiari de subvencions segons l’art. 13 de la llei 38/2003 General de
Subvencions.
- Que no te cap deute pendent amb l´Ajuntament d´Alzira, Diputació de
València i la Generalitat Valenciana.
- Que la/les contractació/contractacions formalitzades no incorrixen en cap
clàusula d´exclusió.

Alzira,

de

de 20

IDE I 004.1 V – Rev.1 - 20131007
(*) 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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ANNEX I: PROGRAMA AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
DESOCUPADES EN ALZIRA 2013

IDE I 004.1 V

PLA OCUPACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRCIONES PÚBLIQUES VALENCIANES 2013 (PEC)

DADES DE LA PERSONA CONTRACTADA
Nom i cognoms

Data de naixement

NIF

Sexe:

Data d'inscripció demandant d'ocupació
Home

Dona

DADES DE L'EMPRESA
Nom i cognoms o raó social
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Adreça electrònica

ALTRES DADES

Data d´inici de la contractació
Direcció del Centre de Treball

Tel. mòbil

DOCUMENTS PRESENTATS (en duplicat exemplar)
DOCUMENTACIÓ CARÀCTER GENERAL
1. Sol·licitud d’imprés normalitzat de l’Ajuntament d’Alzira.
2. Annex I en imprés normalitzat.
3. Declaració de minimis, d’acord amb el model.
4. Compromís de compliment de les condicions de la subvención.
5. Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant, incloent fotocòpia de CIF i certificat de CCC (Codi Compte de cotizació a la Seguritat
Social) i, si pertoca, del seu representant legal: fotocòpia del DNI/NIF.
* En el cas que es tracte de societats mercantils: Adjuntar les escriptures de constitució i nomenament del seu representant legal.
**Si es trata d´empresari individual cal aportar: "Declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris” (mod. 036) de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària i Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió al règim especial d´autònoms.
6. Dades de domiciliació bancaria, segons model normalitzat.
7. Documento de identificación de los trabajadores contratados (DNI)
8. Contrats de treball formalitzats amb la seua comunicación al Servef.
9. Alta/es a la Seguretat Social del / dels treballadors.
10. Targeta de Demanda i Renovació d’Ocupació actualitzada (DARDE) del treballador/s contractats.
11. Consentiment exprés, per part del sol·licitant, en què autoritza l’Ajuntament d’Alzira per tal que obtInga directament l’acreditació del compliment
de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Agència Estatal Tributària i amb la Seguretat Social, o conveni de fraccionament o
ajornament de deutes subscrit amb l´Administració corresponent , o certificacions emitides al respecte.
(*) Nota: adjunteu els originals per a compulsar al Registre d´Entrada de l´Ajuntament d´Alzira (Oficina PROP).

DECLARACIÓ RESPONSABLE
EL SOL·LICITANT DECLARA:

- Que complix els requisits específics exigits en la present convocatoria.
- Que no es troba sotmés/esa a les prohibicions per a obtindre les condicions
de beneficiari de subvencions segons l’art. 13 de la llei 38/2003 General de
Subvencions.
- Que no te cap deute pendent amb l´Ajuntament d´Alzira, Diputació de
València i la Generalitat Valenciana.
- Que la/les contractació/contractacions formalitzades no incorrixen en cap
clàusula d´exclusió.

Alzira,

de

de 20

IDE I 004.1 V – Rev.1 - 20131007
(*) 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

