
 

 

SOLICITUDE (ANEXO I) 
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN PROXEDIS-PROWEB III  

ENTIDADE SOLICITANTE 
Razón social   C.I.F.  

Apelidos e nome   D.N.I/N.I.E  

Enderezo   

C.P.   Localidade   Provincia   

Teléfono   Correo electrónico   

Actividade principal (descrición)   CNAE   

Outras actividades  CNAEs  
 
  

 Empresa individual  Sociedade civil / comunidade de bens  Outras sociedades (S.L., S.A.)  Cooperativa / sociedade laboral 

 Asociación  Fundación  Congregacións e institucións relixiosas  Outras 

 

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL 
Apelidos e nome   D.N.I/N.I.E  
 

ENDEREZO ELÉCTÓNICO HABILITADO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 
Enderezo electrónico habilitado a efectos de notificacións  
 

DATOS DO CENTRO NO QUE SE REALIZARÁ/N A/AS CONTRATACIÓN/S  
Enderezo do centro 1  

C.P.   Localidade   Provincia   

Teléfono   Correo electrónico   

Enderezo do centro 2  

C.P.   Localidade   Provincia   

Teléfono   Correo electrónico   
 

DATOS DAS CONTRATACIÓNS A REALIZAR  
Nº de contratacións temporais que se compromete a realizar 1  2  3  4  

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos ao compromisos de contratacións temporal a 
realizar e duración mínima das contratacións (3 meses) 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA  
 Copia do DNI, NIE ou NIF da entidade   

Obra no expediente Incentivos á 
contratación 

 
Documentación que acredite a capacidade da persoa que actúe como representante legal 
da entidade para actuar no seu nome e representación 

 
Obra no expediente Incentivos á 
contratación 

 

Fotocopia da escritura de constitución, acta fundacional ou documento equivalente, no caso 
de persoas xurídicas e das entidades sen ánimo de lucro ou da acreditación da inscrición 
no rexistro de entidades relixiosas, no caso das congregacións e entidades relixiosas ou 
calquera outra documentación acreditativa da personalidade xurídica 

 
Obra no expediente Incentivos á 
contratación 

 Declaración responsable e autorizacións (anexo II) 

 Declaración responsable comprensiva das axudas solicitadas, aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución (anexo III) 

 Certificado de conta bancaria   
Obra no expediente Incentivos á 
contratación 

 Outra documentación (especificar) 
Sr alcalde do Concello de Cambre 
 

Quen subscribe, e despois de coñecer e aceptar as Bases da Convocatoria de axudas a través de Incentivos á Contratación temporal por conta allea 
do alumnado traballador do obradoiro de emprego dual “PROXEDIS-PROWEB III” 2021/2022 (Profesionais en Xeriatría e Discapacidade- Profesionais 
WEB) do Concello de Cambre, SOLICITA  a concesión da/s corespondente/s axuda/as para á contratación, de acordo co especificado nas bases desta 
Convocatoria, e declara que son certos todos os datos do presente documento. 
 

Cambre, ____ de _______________ de  2022 
 
 
Asdo: 

De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados serán tratados pola Entidade 
Local coa finalidade de poder atender á súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na Lei. 
Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o formulario de 
contacto da Sede Electrónica do Concello de Cambre. 
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