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PLA MUNICIPAL DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2016  PROGRAMA OCUPA'T
Modalitat : Ajudes a la Contractació
REGISTRE ENTRADA
sol·licitant
EMPRESA:
Raó Social:
 DNI/CIF:
 Telèfon:
 Adreça:
 C.P:
 Població:
 Provincia:
 Correu electrònic:
Signatura
Picanya, 
de 
de 
informació sobre l'empresa
Descripció de l'activitat de l'empresa:
Forma jurídica
Epígraf de l'IAE
Municipi on està ubicat el Centre de Treball:
SOL·LICITE:
Que li siga concedida l'ajuda Municipal a la Contractació a l'empresa que represente, d'acord amb la Convocatòria Pública i les Bases reguladores del Pla Municipal de Foment de l'Ocupació - Programa OCUPA'T, any 2016. Acredite que es reuneixen les condicions descrites a les Bases, aportant la documentació escaient i signant els formularis acomplimentats en totes les seues parts. Entenc que aquesta sol·licitud s'entendrà desestimada si no estan degudament acomplimentats tots els models o la documentació escaient no s'ha presentat en el termini degut.
REPRESENTANT:
Nom complet
 DNI/NIE/NIF:
Càrrec
Telèfon:
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declaracions
La persona/empresa sol·licitant no es troba sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària de les assenyalades a l'Art. 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
La persona/empresa sol·licitant no té cap deute amb l'Ajuntament de Picanya i ha justificat qualsevol subvenció municipal que li ha sigut concedida amb anterioritat.
La persona/empresa sol·licitant declara expressament que no es troba en cap de les Exclussions i Incompatibilitats reflectides a l'article 2.1.4 de les Bases.
La persona/empresa sol·licitant no ha sol·licitat altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa contractació.
La persona/empresa sol·licitant no ha obtès cap altra subvenció, ajuda o ingrès per a la mateixa contractació.
AJUDES MINIMIS
Marque una o vàries de les opcions
1.- La persona que declara subscriu que, per als mateixos costos subvencionables, que la present sol·licitud d'ajuda:
Organisme concedent
Objecte de l'ajuda 1
Import 2 en euros
1 límit màxim autoritzat d'ajuda d'Estat per la UE per a eixe tipus d'ajuda 200.000euros
2 import de l'ajuda, així com el seu equivalent brut de subvenció (el percentatge que representa l'ajuda respecte dels costos subvencionables)
*
2.- A l'exercici fiscal present, i en els dos exercicis fiscals anteriors:
Organisme concedent
Objecte de l'ajuda a
Import b en euros
a límit màxim autoritzat d'ajuda d'Estat per la UE per a eixe tipus d'ajuda 200.000euros
b import de l'ajuda, així com el seu equivalent brut de subvenció (el percentatge que representa l'ajuda respecte dels costos subvencionables)
**
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documentació que s'aporta
DNI/NIE/NIF/CIF de l'empresa
DNI/NIE/NIF del representant de l'empresa
Documentació acreditativa de la representació legal en cas de persona jurídica  (poders notarials, escriptura de constitució, alta en autònoms, etc. segons el cas, totes les pàgines)
DNI/NIE/NIF de la persona/es contractada/es
Contractes de Treball que donen lloc a l'ajuda, degudament signats
Comunicacions al SERVEF de la formalització de cadascún dels contractes
Documentació de l'alta del treballador/s a la Seguretat Social.
Document d'Alta de la Demanda d'Ocupació (DARDE) del treballador/s contractat/s vigent en el moment de la contractació
Vida Laboral actualitzada de la persona/es contractada/es
Fitxa de Manteniment de Tercers, segons model.
Autorització per a la consulta de situació davant l'AEAT
Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
protecció de dades
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Picanya i podran ser utilitzades pel titular per a l'exercici de les funcons pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d'accès, rectificació i oposició mitjançant instància presentada al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya.
Formulari d'Autobaremació degudament acomplimentat
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persona contractada  
Model: AUTOBAREMACIÓ
NOM I COGNOMS
NIF / NIE
DATA NAIXEMENT
resultat de l'autobaremació
1.- MAJOR DURADA DEL CONTRACTE (màxim 5 punts)    
puntuació
1.1. Contracte entre 3 i 6 mesos
2 punts
1.2. Contracte entre 7 i 12 mesos
2 punts
1.3. Contracte indefinit / Autònom
5 punts
TOTAL 1
2.- MAJOR JORNADA (màxim 2 punts)    
2.1. Jornada parcial de 30 hores setmanals o més
1 punt
2.2. Jornada completa / Autònom
2 punts
TOTAL 2
3.- COL·LECTIUS PRIORITARIS (Màxim 3 punts)  
3.1. Persones amb discapacitat (mínim 33%)
0,5 punts
3.2. Persones amb responsabilitats familiars i/o monoparentals
0,5 punts
3.3. Joves menors de 30 anys o majors de 45 anys
0,5 punts
3.4. Dones víctimes de violència de gènere
0,5 punts
3.5. Persones immigrants
0,5 punts
3.6. Persones aturades de llarga durada (mínim 1 any)
0,5 punts
TOTAL 3
TOTAL (1+2+3)  
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
rsoriano
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