ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Ocupació

Convocatòria GENIUS 2019
1. Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF

Adreça
Codi postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Lloc de naixement

Data de naixement

Nacionalitat

2. Declaració
responsable
per
part
de
la
persona
sol·licitant
sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i d’altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/ària
DECLARO de manera expressa i responsable
Que en la data que s’indica em trobo al corrent de les
meves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, imposades per la
legislació vigent segons estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del Reglament

de la llei esmentada aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Trobar-me al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de ajuts
concedides per aquesta Diputació, qualsevol dels seus organismes autònoms o dels
Consorcis adscrits.
Que compleixo les condicions establertes en els actes de concessió
d'altres ajuts percebudes de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria, si haguessin
vençut els terminis establerts per a això.
Que compleixo i accepto tots els requisits exigits a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17
de
novembre,
general
de
subvencions
i
a
les
bases reguladores de la convocatòria GENIUS.
No he obtingut ni sol·licitat altres beques o ajudes públiques o privades per a la
mateixa finalitat o similar finançada amb fons públics o privats espanyols o
comunitaris.

1/3

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Ocupació

Que en la data que s'indica no estic realitzant cap activitat laboral.
AUTORITZO la Diputació de Tarragona a sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les
dades relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
amb la finalitat exclusiva de comprovar el compliment dels requisits establerts per
obtenir, percebre i mantenir la subvenció que es sol·licita.
3. Documentació que s'adjunta
Còpia del document identificatiu (DNI, passaport, etc.) de la persona sol·licitant.
Còpia de la titulació acadèmica requerida en les bases de la convocatòria.
Currículum vitae Europeu en anglès o francès, segons model normalitzat Europass.
Document DARDO (Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació)
conforme la persona sol·licitant està inscrita a l’Oficina de Treball de la Generalitat
com a demandant d’ocupació no ocupada.
Informe d'inscripció com a demandant d'ocupació en el SOC que reflecteixi els dies
que hi ha estat inscrit.
Informe de vida laboral actualitzat a data de presentació de la sol·licitud.
Còpia del Certificat d'empadronament en algun municipi de la demarcació de
Tarragona, en el qual consti expressament l'antiguitat de la domiciliació, de data no
superior als 15 dies previs a la sol·licitud.
Còpia de la titulació oficial del nivell de coneixement de B2 o superior segons el
MCERL d'anglès o francès.
Còpia, si escau, del Títol universitari de diplomatura, llicenciatura, o grau en
Filologia, Traductors i Intèrprets, o en Estudis d'anglès o francès d'alguna universitat
espanyola, o de l'homologació a Espanya d'aquest títol en el cas d'haver-lo obtingut
a l'estranger.
Còpia del títol/s oficial/s del nivell de coneixement que aporti com a idioma/es
complementaris i valorables.
En el cas d'haver realitzat un curs acadèmic complet en una Universitat d'un país
anglòfon o francòfon, còpia del certificat oficial de la Universitat que l'acrediti
especificant la durada d'aquest.
En el cas d'haver residit en un país anglòfon o francòfon per un període mínim de
12 mesos, certificat oficial d'un organisme públic del país corresponent on es mostri
expressament el període de residència.
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, de/d’

de 2019

(Signatura de la persona sol·licitant)

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del
següent:

Tractament de dades: Foment de l’ocupació
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon
977296603 / Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona.
Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Finalitat del tractament: Selecció, contractació i formació de persones / Gestió de les polítiques actives
d’ocupació / Ocupació i Emprenedoria
Legitimació del tractament: Article 6.1 e) del RGPD.
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal.
Destinataris dades: Empresa destinada a l'assistència tècnica del programa i entitats de destinació.
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació
documental de la Diputació de Tarragona.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable
del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al
tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent,
com l’APDCAT.
Obligatorietat: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades, atès
que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.
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