SEGONA FASE. INSTÀNCIA NÚM. 2.: JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA MUNICIPAL SOL·LICITADA PER AL FOMENT
DE LA CONTRACTACIÓ
SEGUNDA FASE. INSTANCIA NÚM. 2: JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA MUNICIPAL SOLICITADA PARA EL
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
Dades de la persona sol·licitant o representat- Datos de la persona solicitante o representante
Nom, Cognoms i DNI – Nombre, Apellidos y DNI:
En nom de l’empresa beneficiària de l’ajuda – En nombre de la empresa beneficiaria de la ayuda:

NIF:
Domicili a l'efecte de notificacions - Domicilio a efectos de notificacions:
Localitat - Localidad
Telèfon - Teléfono

CP

Província - Provincia

Adreça electrònica - Correo electrónico

EXPOSA:
EXPONE:
Que havent sigut concedida l'ajuda en data _____________________ mitjançant acord de Junta de Govern
Local. Que habiendo sido concedida la ayuda en fecha _____________________ mediante acuerdo de Junta
de Gobierno Local
SOL·LICITA:
SOLICITA:
Que es tinga per presentada la documentació de justificació de l'ajuda municipal concedida Que se tenga
por presentada la documentación de justificación de la ayuda municipal concedida
A/ ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE ALFAFAR
DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona que subscriu la sol·licitud declara - La persona que suscribe la solicitud declara:
-

Que està al corrent dels pagaments amb l'Ajuntament d'Alfafar, amb l'Agència Tributària i amb
la Seguretat Social a l'efecte de la fase de justificació. Que está al corriente de los pagos con el
Ayuntamiento de Alfafar, con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social a los efectos de la
fase de justificación.
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-

Que no ha sol·licitat o obtingut altres ajudes amb la mateixa acció subvencionable des de
l’acord de concessió de la referida ajuda fins al període màxim de presentació de la justificació
final Que no ha solicitado u obtenido otras ayudas con la misma acción subvencionable desde el
acuerdo de concesión de la referida ayuda hasta el periodo máximo de presentación de la
justificación final.

Documents que s’hi adjunten
Documentos que se adjuntan
1. Nòmines del treballador contractat amb dret a subvenció. Haurà de ser presentada còpia i
original per a ser acarada pel funcionari encarregat del registre en l'oficina del SAC de l'Ajuntament
d'Alfafar. Nóminas del trabajador contratado con derecho a subvención. Deberá ser presentada copia y
original para ser cotejada por el funcionario encargado del registro en la oficina del SAC del Ayuntamiento
de Alfafar.
2. Documents RNT (TC2) de la Seguretat Social corresponents al període que abasta la subvenció.
Per als contractes indefinits correspondrà als 7 primers mesos del període de contractació. Documentos
RNT (TC2) de la Seguridad Social correspondientes al periodo que abarca la subvención. Para los contratos
indefinidos corresponderá a los 7 primeros meses del período de contratación.
3. Justificants bancaris d'haver efectuat els pagaments de les nòmines. Sent l'única forma de
pagament mitjançant transferència bancària) Justificantes bancarios de haber efectuado los pagos de las
nóminas. (Siendo la única forma de pago mediante transferencia bancaria)
4. “Informe de plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta” emesos per la Seguretat Social”
que comprenga des del dia de celebració del contracte fins als 6 mesos posteriors a la celebració del
contracte.
Per a la contractació indefinida abastarà fins als 7 mesos posteriors a la celebració del contracte.
“Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta” emitidos por la Seguridad Social” que
comprenda desde el día de celebración del contrato hasta los 6 meses posteriores a la celebración del
contrato.
Para la contratación indefinida abarcará hasta los 7 meses posteriores a la celebración del contrato.
NOTA:
La documentació que s’adjuntarà a la sol·licitud es presentarà en una còpia i l’original, que es tornarà després de fer la
compulsa corresponent.
La documentación que se adjuntará a la solicitud se presentará en una copia y original, que será devuelto tras su
compulsa.
Només es podrà presentar una única sol·licitud per Registre d'Entrada per persona contractada.
Sólo se podrá presentar una única solicitud por Registro de Entrada por persona contratada.

Alfafar,

de/d’

de 20
Signatura de la persona sol·licitant
Firma de la persona solicitante
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