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PLA MUNICIPAL DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ  2016 PROGRAMA OCUPA'T
REGISTRE ENTRADA
interessat
EMPRESA:
Raó Social:
 DNI/CIF:
 Telèfon:
 Adreça:
 C.P:
 Població:
 Provincia:
 Correu electrònic:
Signatura
Picanya, 
de 
de 
autorització
La persona sotasignant, en qualitat de:
 
 
de l'empresa abans assenyalada, i en relació amb la sol·licitud presentada a l'empara del Pla de Foment de l'Ocupació Local , en la modalitat:
 
 
 
AUTORITZA a l'Ajuntament de Picanya a la consulta directa de les certificacions de trobar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
         La present autorització s'atorga als efectes del reconeixement, seguiment i control de l'ajut esmentat, i en aplicació d'alló disposat a la Disposició Adicional Quarta de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, per la qual es permet, havent-ne fet prèviament autorització l'interessat, la cessió de les dades tributàries que necessiten les administacions públiques per al desenvolupament de les seues funcions.
 
REPRESENTANT:
Nom complet
 DNI/NIE/NIF:
Càrrec
Telèfon:
Autorització consulta de dades:   AEAT
Ajudes a la Contractació
Foment de la Iniciativa Emprenedora
9.0.0.2.20101008.1.734229
DESENVOLUPAMENT LOCAL
rsoriano
FORMULARI SOL·LICITUD POL 2014-CONTRACTACIÓ
	NomCognoms: 
	DNICIF: 
	Telefon: 
	Adreça: 
	: 
	Poblacio: 
	Provincia: 
	EMail: 
	mes: 
	BotónImprimir1: 
	Representacio: 
	RepresentacioCIF: 
	Any: 
	Dia: 
	CampoTexto1: 
	CasillaVerificación1: 0
	CasillaVerificación2: 0



