INFORME FINAL DE L'OBRA O SERVEI REALITZAT
PROGRAMA D'OCUPACIÓ INICIATIVA SOCIAL
INFORME FINAL DE LA OBRA O SERVICIO REALIZADO
PROGRAMA DE EMPLEO INICIATIVA SOCIAL

A

codi expedient / código expediente

ENTITAT CORPORACIÓ LOCAL / ENTIDAD CORPORACIÓN LOCAL

ENTITAT / CORPORACIÓ LOCAL / ENTIDAD CORPORACIÓN LOCAL

PROVÍNCIA / PROVINCIA

B

FINALITZACIÓ DE LES OBRES O SERVEIS REALITZATS / FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS REALIZADOS

S'han realitzat un total de

d'obra/s servei/s en el programa d'ocupació d'Iniciativa Social, amb la participació de

desocupades, havent finalitzat l'última de les mateixes en data
Se han realitzado un total de

sent l'import total de la/s obra/s o servei/s realitzats de

obra/s servicio/s en el programa de empleo de Iniciativa Social, con la participación de

desempleadas, habiendo finalizado la última de las mismas en fecha

C

persones

personas

siendo el importe total de la/s obra/s

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

La subvenció concedida ha sigut destinada als fins perquè va ser concedida, i les despeses realitzades a càrrec de la citada subvenció són les que s'indiquen i el justificants
de les quals estan a les dependències d'aquesta entitat.
La subvención concedida ha sido destinada a los fines para los que se concedió y los gastos efectuados a cargo de dicha subvención, son los que se detallan y cuyos
justificantes individualizados se encuentran en las dependencias de esta entidad.

D

DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA/S OBRA/S O SERVEI/S REALITZATS
DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA/S OBRA/S O SERVICIO/S REALIZADOS

E

DATA I FIRMA / FECHA Y FIRMA
,

d'

de

Com a / En calidad de

Annexos (Documental / gràfic) s'adjuntaran informe, retalls de premsa, fotografies, diapositives, etc., que expliquen i desenvolupen apartats anteriors, tot incidint en el desenvolupament de l'acció,
l'ocupació generada (directa-indirecta) els resultats i la publicitat de finançament de la subvenció.
Anexos (Documental / gráfico) se adjuntarán informes, recortes de prensa, fotografías, diapositivas, etc., que expliquen y desarrollen los apartados anteriores incidiendo en el desarrollo de la acción, el
empleo generado (directo-indirecto) los resultados, y la publicidad de la financiación de la subvención
*Incloses les despeses materials i altres aportacions de la Corporació Local / Incluidos los gastos materiales y otras aportaciones de la Corporación Local
De conformitat amb la legislació, europea, i espanyola en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades, com a responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per LABORA Servei Valencià
d'Ocupació i Formació, amb la finalitat de gestionar l'objecte d'aquest formulari. Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació supressió i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments i del fet que
no és objecte de decisions individuals automatitzada respecte a les seues dades personals, registrades en aquest organisme, presentant escrit en el registre d'entrada de LABORA. Així mateix, podrà reclamar davant el delegat de Protecció de
Dades dpd@gva.es o, si és el cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que entenga que s’ha vulnerat el dret en protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades en la pàgina web de LABORA
http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades
De conformidad con la legislación, europea, y española en protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados, en calidad de Responsable y en el ejercicio de las competencias atribuidas, por LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con la finalidad de gestionar el objeto de este formulario. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación supresión y potabilidad de sus datos de carácter personal, limitación y oposición de
los tratamientos y del hecho de no ser objeto de decisiones individuales automatizada respecto a sus datos personales, registrados en este organismo, presentando escrito en el registro de entrada de LABORA. Así mismo, podrá reclamar ante
el Delegado de Protección de Datos dpd@gva.es o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos, en el supuesto de entender vulnerado el derecho en protección de datos. Más información sobre el tratamiento de los datos en
la página web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/proteccio-de-dades
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Firma i segell / Firma y sello:

LABORA

Sr/a D/ña

