Imprimir formulario

“PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL AL BAIX LLOBREGAT 2016-2017”
FITXA SOL·LICITUD DE LA BECA
Dades de la persona participant sol·licitant de l’ajut 1
NIF/NIE
Nom i Cognoms
Codi postal
Municipi
Adreça
Data de naixement
(dd/mm/aaaa)
Actuacions de formació i/o pràctiques no laborals
a) Formació ocupacional
Nom del curs o mòdul
formatiu

Municipi
d’impartició
Codi postal

Adreça lloc
Nombre d’hores del curs

Data inici

Data fi
Mes sol·licitat

Durada en curs (en dies)
Dies assistits2
Dies lectius totals del mes
b) Pràctiques no laborals en entorn productiu
Empresa on es realitzen les
pràctiques

NIF/CIF
Codi postal

Municipi

Data inici

Data fi

Adreça
Nombre d’hores pràctiques
Durada de les pràctiques
(en dies)

Mes sol·licitat
Dies assistits2

Dies lectius del mes
Requisits
1. Podran percebre l’ajut aquelles persones que són participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – Fase 2
2. Emplenar en el cas que el curs i/o pràctiques no laborals hagin finalitzat en el moment de fer la sol·licitud. La percepció de l’ajut està vinculada a
l’aprofitament de la formació rebuda amb informe favorable del docent /centre de formació i a la realització d’un mínim del 80% d’assistència. En tot cas, no
tindrà dret a percebre cap ajut que correspongui als dies que no s’assisteixi a l’acció formativa.

Declaració responsable de la persona sol·licitant de la beca
1. Que estic a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació a les Oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
2. Que participo en el programa Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat- Fase 2
3. Que em comprometo a assistir i aprofitar la formació
4. Que adjunto el certificat d’empadronament al municipi que consta a la sol·licitud
5. Que em comprometo a presentar la documentació acreditativa, si escau, a petició de l’entitat local que gestiona el Projecte
6. Que reuneixo els requisits per ser beneficiari /a de l’ajut, segons les bases reguladores de les beques i l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i l’article 19 de l’Ordenança de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Llobregat i autoritzo al
Consell Comarcal del Baix Llobregat per tal que pugui consultar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la
Seguretat Social l’acreditació d’estar al corrent de les meves obligacions tributàries i de seguretat social.
Signatura del la persona participant sol·licitant de l’ajut
Signatura, data i segell de l’entitat gestora del Programa

Lloc i data

Lloc i data

D’acord al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei, i a la resta de la normativa aplicable, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades, inclosa
la seva imatge, seran recollides, incorporades i tractades amb la màxima confidencialitat en un fitxer automatitzat anomenat PROMOCIÓ ECONÒMICA del qual el Consell
Comarcal del Baix Llobregat és responsable, per al seu tractament informàtic que vostè autoritza i dona el seu consentiment de forma expressa i inequívoca, la finalitat del qual
és donar resposta a la sol·licitud del ciutadà. Així mateix s’informa que podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, en els
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita presentada en el Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca CN-340,
pk 1249, 08980 de Sant Feliu de Llobregat.
Així mateix fem constar que les dades recollides i incorporades en aquest fitxer són per l’ ús exclusiu del desenvolupament del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local
al Baix Llobregat – Fase 2”.
Dono la meva autorització

