AJUDES MUNICIPALS A LA CONTRACTACIÓ
SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ
A

DADES D’IDENTIFICACIÓ (Datos de la persona o entidad solicitante)

NOM DE LA PERSONA O
ENTITAT SOL·LICITANT

C.I.F

PERSONA REPRESENTANT

D.N.I
N.I.E

ADREÇA

CODI
POSTAL

LOCALITAT

PROVINCIA

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

B

EXPOSA

Que l’Ajuntament d’Almussafes ha concedit una subvenció a esta empresa en la convocatòria
de CONCESIÓ DE
SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES RESIDENTS EN EL MUNICIPI D’ALMUSSAFES, i coneguent
les bases i la documentació a presentar es per això que:

C

DECLARA

1. S’ha executat el programa objecte de la subvenció i s’han cumplit les obligacions establertes en les bases 5 i 6.

No he rebut d’entitats públiques o privades cap ajuda per la mateixa.
Sí he rebut ajuda d’altres entitats públiques o privades però la suma de les Ajudes de l’Ajuntament d’Almussafes amb altres
subvencions o ajudes percebudes per a la mateixa finalitat, no superen el cost d’allò subvencionat, sent les següents:
ORGANISME

D

CONCEPTE SUBVENCIÓ

IMPORT

SOL·LICITA
Siga admesa la documentació que s’adjunta per a justificar aquesta subvenció.

E

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA de caràcter obligatori:

(Marcar la casella corresponent)

INFORME DE VIDA LABORAL ACTUALITZAT de la persona contractada que reflectisca la contractació
del període subvencionat o RELACIÓ NOMINAL DELS TREBALLADORS que acredite la contractació
durant tots els mesos del període subvencionat.

Almussafes, a

de

de

He llegit i accepte la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al revers

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
(Signatura)
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2. Amb relació a l’activitat subvencionada:

AVÍS
En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, a INFORMAR-LI que:
1.-El termini màxim de resolució serà de 6 MESOS comptadors des de la data de sol·licitud de la subvenció.
2.-Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l'òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes
previstos en l'art. 24 de la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense
prejudici del que s’estableix en les normes internes municipals.
3.- En compliment de l'obligació imposada pel Reial Decret 828/2013 de 25 d'octubre (art.33), l'Ajuntament inclourà en la declaració
anual que efectua a la Delegació d'Hisenda, la subvenció que s'ha concedit pel present acord.

De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'informa que,
als efectes del procediment administratiu, l'Ajuntament d'Almussafes podrà demanar o consultar, en nom seu, informació o documents,
de caràcter preceptiu o facultatiu, que constin a altres administracions públiques, eximint de la necessitat d'aportar, un cop verificada la
disponibilitat i idoneïtat dels mateixos.
Les dades facilitades per vosté, seran tractades per l'Ajuntament d'Almussafes, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la
finalitat de portar a terme la gestió administrativa dels serveis municipals destinats al foment de l'ocupació i formació.
En cumpliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en
l'exercici dels poders públics o competències conferides o, si s'escau, en el consentiment manifestat en sol·licitar l’ ajuda econòmica.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que siga requerit, a efectes de fiscalització de l’ajuda o de comptes públics,
per les autoritats públiques competents. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb fins d'arxiu d'interès
públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Vosté, podrà exercitar els drets d'accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició. A aquests efectes, haurà de
presentar un escrit al Registre d'Entrada de l'Ajuntament ubicat al Passeig del Parc, 46440 Almussafes, (València) o, bé a través de la
seu electrònica: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/ o, si és el cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades
almussafes_dpd@gva.es
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita li siga satisfet i, al mateix temps, haurà de mostrar el DNI o document
identificatiu equivalent, o en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que
actués 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).
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Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o
obligatori cedir-les per poder gestionar la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

