JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA (Subvencions destinades als comerços i serveis de Sant Joan Despí per a la contractació
laboral de persones en atur amb la finalitat de promoure la reactivació comercial i afavorir l’ocupació local).

En/Na .................................................................................................... , amb NIF ............................................................
En qualitat de representant del comerç / activitat ............................................... , amb CIF ............................................................

CERTIFICO:

-

Que les despeses subvencionades han estat efectivament pagades abans de finalitzar el període de justificació.

-

Que els justificants originals de les despeses queden arxivats en les instal·lacions del comerç / activitat, i que em comprometo a presentar, a
requeriment de l'Ajuntament o dels òrgans de control corresponents, la documentació material justificativa i els antecedents que es creguin necessaris
per comprovar l'aplicació de la subvenció.

Camí del Mig,, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 SANT JOAN DESPÍ

Relació classificada de les despeses de contractació

Nom i cognoms
treballador/a

NIF

Data emissió de la
nòmina

Sou brut mensual

Import total
mensual de la
Seguretat Social a
càrrec del comerç /
activitat
(TC1 i TC2)

Data de pagament
de la nòmina

Data de pagament
de la Seguretat
Social (TC1 i TC2)

Total justificat

TOTAL DESPESES

Documents que s'adjunten (marqueu el que sigui procedent):

o
o
o
o
o
o

Contracte laboral signat i acreditació del seu enregistrament pertinent.
Comunicació del contracte de treball a temps complert o parcial.
Alta a la Seguretat Social
Nòmines del període del contracte i el seus comprovants de pagament.
Rebuts de liquidació de cotitzacions dels períodes de vigència del contracte efectuat (TC1) i comprovants de pagament.
Relacions nominals de treballadors (TC2) i comprovants de pagament.

Signatura del/ de la representant legal i segell
Signatura

Segell del comerç / activitat

Lloc i data
SR. ALCALDE PRESIDENT DE SANT JOAN DESPÍ
D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses en el fitxer "Promoció Econòmica" amb la finalitat de gestionar aquesta subvenció. Podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament de Sant Joan Despí/camí del Mig, 9/ 08970-Sant Joan
Despí.
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