AJUNTAMENT D’ASCÓ (RIBERA D’EBRE)
Sol·licitud general. PLA DE FOMENT D’OCUPACIÓ 2016.
Pla d’ocupació municipal “No t’aturis”
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Adreça:

CP:

Municipi:

Telèfon:

Adreça de correu electrònic:

Declaració de participació en el programa
Declaro la meva voluntat de participar en el Pla de Foment d’ocupació 2016. Pla d’ocupació municipal
“No t’aturis”.
Documents presentats :
Fotocòpia del document DNI/NIE.
Currículum vitae actualitzat.
Llibre de família, si escau.
Certificat de convivència.
Certificat d’empadronament.
Còpia de la declaració de l’IRPF o dades fiscals de l’exercici econòmic corresponent de totes les
persones de la unitat familiar. Es pot substituir per l’autorització a l’Ajuntament per sol·licitar aquestes
dades a l’AEAT.
Certificat de situació expedit pel SPEE (Servei Públic d’Ocupació Estatal), que acrediti si està o no
rebent o si ha sol·licitat prestació o subsidi per desocupació.
Acreditació d’estar inscrit com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).
Acreditació d’estar a l’atur 6 mesos abans de la data límit de presentació de sol·licituds, si s’escau.
Informe de vida laboral de l’exercici en curs.
Les aspirants i els aspirants a l’ocupació que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%,
aportaran un certificat de l’òrgan competent de la comunitat autònoma que acrediti aquesta condició, i
també la capacitat i la compatibilitat per desenvolupar les tasques i les funcions corresponents a
l’ocupació a la qual s’aspira.
Sentència de divorci o separació, si escau.
Qualsevol altra documentació que se sol·liciti per part de l’Ajuntament a efectes de valoració de la
persona candidata.
Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó a fer les comprovacions oportunes en relació al certificat de l’IRPF de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó per a que se m’enviïn notificacions i/o comunicacions per mitjans
electrònics*.

La persona sotasignant declara que totes les dades que apareixen en aquesta sol·licitud són certes i
es compromet a no causar baixa voluntària en l’ocupació obtinguda en aplicació del programa de
contractacions municipals.
Ascó, ............... de ....................................... de 2016

Signatura,

* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els
efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han
transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a
instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.
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