En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, s'informa que les dades personals obtingudes mitjançant l'ompliment d'aquest formulari i demes documents que s'adjunten,seran inclosos, per al seu tractament, en un
fitxer automatitzat del que és responsable l'Ajuntament de Picanya. Així mateix, s'informa que la finalitat de l'esmentat fitxer és la tramitació dels expedients administratiud d'esta Administració Pública i notificació d'actes administratius als
interessats. D'acord al previst a l'esmentada Llei Orgànica, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/u oposició davant el responsable del tractament, dirigint una comunicació a l'Ajuntament de Picanya.

TD18.212 - AUTORITZACIÓ CONSULTA INTERMEDIACIÓ

AUTORITZACIÓ DADES DE CARÀCTER PERSONAL ENTITAT JURÍDICA - SOL·LICITUD AJUDES A
LA INICIATIVA EMPRENEDORA / PROGRAMA LOCAL D'OCUPACIÓ
La persona sotasignant, sr/a.

, amb NIF

,

en qualitat de (persona apoderada, administradora...)
com a representant legal de:
CIF

ENTITAT JURÍDICA

a la que pertany (nom sol·licitant)

, sol·licitant d'ajuda a la

Iniciativa Emprenedora del Pla d'Ocupació Local de l'Ajuntament de Picanya.
Autoritze a l'Ajuntament de Picanya a sol·licitar de AEAT Certificat de les obligacions tributàries de l'entitat
jurídica referida.
Autoritze a l'Ajuntament de Picanya a sol·licitar de la Seguretat Social Certificat de les obligacions de
l'entitat jurídica referida.
Les presents autoritzacions s'atorguen exclusivament a l'efecte de comprovació de requisits establerts en el
procediment administratiu atenent les Bases Reguladores i Convocatòria pública del Programa de Foment de
l'Ocupació Local, al títol II - capítol 2 i 4 i títol IV - capítol 1 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament
de Picanya, els articles 13, 14 i 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, els articles 18,
22 i 23 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, a la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i a l'article 95.1 K de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
En cas contrari, en el qual no s'atorgue els consentiments perquè es realitzen les consultes, referides anteriorment,
s'haurà d'adjuntar còpia de les acreditacions documentals de les dades de referència a la present.
Aquestes autoritzacions poden ser revocades en qualsevol moment amb un escrit adreçat a l'Ajuntament.

Signatura persona representat entitat jurídica

Imprimir formulari

Picanya,

de

de

Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Picanya

