TD14.154 – SOL·LICITUD POL AJUDES A LA CONTRACTACIÓ

SOL·LICITUD AJUDES A LA CONTRACTACIÓ - PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL
PERSONA SOL·LICITANT / REPRESENTANT
Persona sol·licitant*:
(Empresa - raó social / Autònom Nom i cognoms)

Representant:
(Nom i cognoms)

CIF/NIF:
NIF:

*Si la persona autònoma forma part d’una societat, comunitat de béns o altra persona jurídica, emplenar també:

Raó social:

CIF:

AVÍS DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Correu electrònic:

Telèfon:

NOTIFICACIÓ
Electrònica
ADREÇA POSTAL
Adreça:

C.P:

Població:

Província:

EXPOSE
Atesa la convocatòria pública i les bases reguladores del Pla de Foment de l’Ocupació Local de
l’Ajuntament de Picanya per a enguany.
DEMANE
Que em siga concedida l’ajuda Municipal a Ajudes a la Contractació, d’acord amb la Convocatòria Pública
i les Bases reguladores del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació – Programa OCUPA’T.

DECLARE RESPONSABLEMENT
Que la persona sol·licitant no es troba sotmesa a cap prohibició per a obtindré la condició de beneficiària
de les assenyalades a l’Art. 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que la persona sol·licitant no té cap deute amb l’Ajuntament de Picanya i ha justificat qualsevol subvenció
municipal que li ha sigut concedida amb anterioritat.
Que són certes les dades bancàries i que identifiquen el compte i l’entitat financera mitjançant la qual es
desitja rebre els pagaments de l’ajuda:
IBAN: _______________________________________________________________________________
Que la persona sol·licitant SI/NO ha sol·licitat altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa
contractació.
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Que la persona sol·licitant SI/NO ha obtés cap altra subvenció, ajuda o ingrés en l’exercici fiscal present o
en els dos exercicis fiscals anteriors:
*Cal indicar: Organisme concedent, Objecte de l’ajuda i Import (en euros)

DADES I DOCUMENTS PRECEPTIUS (Convocatòria pública i Bases Reguladores del Programa, Títol II – capítols 2 i 4,
Títol IV – capítol 1 [Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya], Arts. 13, 14 i 17 [Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions], Arts. 18, 19, 22 i 23 [Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions] i Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques).

1) ADJUNTE: Veure informació d’anotació registre.
2) D’acord amb l’art. 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, amb la present es pressuposa l’autorització a l’Ajuntament per a recaptar
pels seus propis mitjans les següents dades, excepte en el cas d’oposició expressa.
• Dades d’identitat representant legal/titular de l’empresa/sol·licitant. Autoritze: SI/NO Adjunte còpia:

SI/NO
• Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions amb la Seguretat Social. Autoritze: SI/NO Adjunte

còpia SI/NO
En cas de sol·licitar ajuda per al foment de la iniciativa emprenedora:
• Inscripció com a persona demandant d’ocupació a data concreta. Autoritze: SI/NO Adjunte còpia
SI/NO
3) AUTORITZE A L’AJUNTAMENT A OBTINDRE (als efectes del reconeixement, seguiment i control)
(Art. 95.1 K Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària):
• Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries. Autoritze: SI/NO Adjunte còpia SI/NO
Les presents autoritzacions podran ser revocades en qualsevol moment amb un escrit dirigit a
l’Ajuntament per qui la va atorgar.

TD14.154 – SOL·LICITUD POL AJUDES A LA CONTRACTACIÓ

4) INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA I LA PERSONA CONTRACTADA:
Descripció de
l’activitat de
l’empresa:
Forma jurídica:
Epígraf de l’IAE
Municipi on està
ubicat el Centre de
Treball:
DNI Persona
Contractada

Nom i Cognnoms

5) AUTOBAREMACIÓ:
a.- major durada del contracte (màxim 5 punts)
a.1 Contracte entre 3 i 6 mesos
2 punts
a.2 Contracte entre 7 i 12 mesos
3 punts
a.3 Contracte indefinit/autònom
5 punts
b.- major jornada (màxim 2 punts)
b.1. Jornada parcial de 30 hores setmanals o més
1 punt
b.2. Jornada completa
2 punts
c.- col·lectius prioritaris (màxim 3 punts)
c.1. Persones amb discapacitat (mínim 33%)
0,5 punt
c.2. Persones amb responsabilitats familiars i/o monoparentals
0,5 punt
c.3. Joves menors de 30 anys o majors de 45 anys
0,5 punt
c.4. Dones víctimes de violència de gènere
0,5 punt
c.5. Persones immigrants
0,5 punt
c.6. Persones aturades de llarga durada (mínim 1 any)
0,5 punt
d.- responsabilitat social (màxim 2 punts)
d.1. Implantació de Pla d’Igualtat a l’empresa
2 punts
TOTAL (a + b + c + d)

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya
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INFORMACIÓ RELATIVA A PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades per vostè facilitats seran tractats per l’Ajuntament de Picanya, en qualitat de
Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels serveis
municipals destinats a l'ocupació i formació.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferits o, si escau, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada en interès públic o, si escau, en el consentiment manifestat en sol·licitar la beca o ajuda
econòmica.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que puga ser requerit, a l'efecte de
fiscalització del servei educatiu o de comptes públics, per les autoritats públiques competents. No
obstant açò, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic,
finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferits o, si escau, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada en interès públic.
Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o
privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua
sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A
aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: Plaça
Espanya, 1 – 46210, Picanya, València o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades
dpd@picanya.org.
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de
mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu
equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també
document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà
interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

