SOL·LICITUD PREMI JOVE EMPRENEDOR 2015

El/la senyor/a ..................................................................................... amb DNI ..............................,
SOL·LICITA
participar en el PREMI JOVE EMPRENEDOR/-A 2015 d’acord amb la convocatòria publicada al
BOP nº
-

El/la sol·licitant es fa responsable de la veracitat de la informació consignada a la
present sol·licitud i de tota la documentació aportada.

-

El/la sol·licitant accepta les condicions de les bases de la convocatòria.

..............................................., ...................... de ................................... de 2015

Documentació complementària:
Models de sol·licitud i d’identificació del projecte complimentats
Pla d’empresa
•
Certificat de viabilitat INICIA
•
Fotocòpia compulsada del DNI (De tots els titulars de l’empresa, en el cas d’una societat o
cooperativa).
•
NIF de l’empresa en cas de societats o cooperatives
•
Alta d’autònoms en cas de particulars.
•
Alta al cens d’activitats econòmiques.
•
Acreditació de tenir treballadors (si s’escau) mitjançant còpia de contractes i TC1/TC2.
•
•

Identificació del projecte
Dades personals del sol·licitant
Nom i Cognoms
NIF

Edat

Domicili
Població

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

Dades de l’empresa (si són diferents de les dades del sol·licitant)
Raó social
CIF
Domicili
Població

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

Altres socis de l’empresa
1
2
3

Nom i Cognoms
NIF

Edat

NIF

Edat

NIF

Edat

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Breu descripció de l’activitat
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Creació de llocs de treball (a part dels emprenedors)
1.

Amb contracte indefinit
Jornada completa: ....................................................................................
Jornada parcial: ........................................................................................

2.

Amb contracte temporal
Jornada completa: ....................................................................................
Jornada parcial: ........................................................................................

Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer creat pel CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, de conformitat amb els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un
escrit a: Il·lm. President del Consell Comarcal del Pallars Jussà. C/Soldevila, 18 25620 Tremp. Tel. 973 650187.

