ANEXO II

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO
ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO CERCEDA- TORDOIA- TRAZO III

XUSTIFICACIÓN

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL

NIF

CIF

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

CONCELLO- PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fideligna por calquera medio válido
en dereito)
NOME

APELIDOS

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
- Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade para que se
solicita esta subvención.
- Si solicitou e/ou se lle concedeu outras axudas para a mesma finalidade para a que se solicita
esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO
IMPORTE

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras
administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta
declaración.
2. Que en relación coas axudas de mínimis:
- Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda de minimis.
- Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas de mínimis, que son as que se relacionan a
continuación:
ORGANISMO
ANO
DISPOSICIÓN REGULADORA
IMPORTE
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3. Que o incremento do emprego neto da empresa respecto do mes anterior ao da realización da
contratación foi de:………………………………….
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA:
-

Copia dos contratos de traballo obxecto da subvención
Alta e Baixa na Seguridade Social.
Certificados de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte a
Seguridade Social e coa Administración Pública da Comunidade Autónoma.
Certificación bancaria do número de conta

COMPROBACIÓN DA DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as
persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar
unha copia dos documentos.
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria

Opoñerse a consulta

Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social
Certificado de estar ao corrente coa ATRIGA

PROTECCIÓN DA DATOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en mataria de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de
Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE CERCEDA, con enderezo en Avda. do Mesón, 21, 15185 Cerceda (A
Coruña);correo@cerceda.es.
O Delegado de Protección de Datos do Concello de Cerceda, co que se poderá contactar en alcaldia@cerceda.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servixo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non
se cederán a terceros, salvo por deber legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como
opoñerse ou retirar o consentimiento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para esto,
o CONCELLO DE CERCEDA facilitaralle formularios específicos para facilitarlle o exericicio para o exercicio dos seus dereitos . Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa
identidade. Pode consultar a súa información adicional detallada sobre Protección de Datos solicitandoa por correo electrónico:
alcaldia@cerceda.es.

Sinatura da persoa solicitante ou representante

Lugar e data:………………………………………………………………..

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERCEDA
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