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

BORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD GENERAL PROGRAMA AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONES DESOCUPADES EN ALZIRA 2013
PLA OCUPACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRCIONES PÚBLIQUES VALENCIANES 2013
DADES DEL SOL·LICITANT
Núm. Expedient:

IDE I 004 V

Nom i cognoms o raó social

NIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

LLOC DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT (Centre de treball)
EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 1

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER L'ADMINISTRACIÓ
Altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat
Organisme

Convocatòria

Data sol·licitud

Import sol·licitat

Data concessió

Concedit

Si es sol·liciten ajudes de minimis, s'adjuntarà declaració segons model.
No s'ha obtingut cap ajuda .

AUTORIZATCIONS

La persona sol·licitant autoritza l'Ajuntament d'Alzira que obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, del 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre del 2003, General de Subvencions; i en este cas la persona sol•licitant no haurà d'aportar les corresponents
certificacions.
La persona sol·licitant denega les autoritzacions a l’Ajuntament o òrgan en què es delegue. En este supòsit, hauran de presentar-se certificats
originals de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la validesa de les quals haurà d'estendre’s a la data d'atorgament de l'ajuda.
Autoritze que l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local IDEA puga dur a terme el tractament de les dades del meu negoci en l’ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències.
Accepte la cessió de les dades contingudes en la sol·licitud, així com les relatives a l’ajuda, si és concedida, a l’Ajuntament d’Alzira i organismes
públics, amb finalitat estadística, d’avaluació i seguiment i per a la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes.

FIRMA

La persona sol·licitant declara que totes les dades que apareixen en esta
sol·licitud són certes i es compromet a destinar l’import de la subvenció
que sol·licita a la finalitat indicada.

Alzira,

de

de 20

IDE I 004 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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Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

LLOC DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT (Centre de treball)
Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER L'ADMINISTRACIÓ
Altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat
Organisme

Convocatòria

Data sol·licitud

Import sol·licitat

Data concessió

Concedit

Si es sol·liciten ajudes de minimis, s'adjuntarà declaració segons model.
No s'ha obtingut cap ajuda .

AUTORIZATCIONS

La persona sol·licitant autoritza l'Ajuntament d'Alzira que obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, del 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre del 2003, General de Subvencions; i en este cas la persona sol•licitant no haurà d'aportar les corresponents
certificacions.
La persona sol·licitant denega les autoritzacions a l’Ajuntament o òrgan en què es delegue. En este supòsit, hauran de presentar-se certificats
originals de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la validesa de les quals haurà d'estendre’s a la data d'atorgament de l'ajuda.
Autoritze que l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local IDEA puga dur a terme el tractament de les dades del meu negoci en l’ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències.
Accepte la cessió de les dades contingudes en la sol·licitud, així com les relatives a l’ajuda, si és concedida, a l’Ajuntament d’Alzira i organismes
públics, amb finalitat estadística, d’avaluació i seguiment i per a la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes.

FIRMA

La persona sol·licitant declara que totes les dades que apareixen en esta
sol·licitud són certes i es compromet a destinar l’import de la subvenció
que sol·licita a la finalitat indicada.

Alzira,

de

de 20

IDE I 004 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

