CERTIFICAT RELATIU Al CRITERI DE VALORACIÓ PREVIST EN L'APARTAT B) DE L'ANNEX I DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
APROVADA PEL DIRECTOR GENERAL DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS
FORMATIVES DIRIGIDES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES OCUPADES AMB CÀRREC A l'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021.
CERTIFICADO RELATIVO AL CRITERIO DE VALORACIÓN PREVISTO EN EL APARTADO B) DEL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES APROBADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A PERSONAS OCUPADAS CON CARGO AL EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2021.
El Certificat s'emet per l'Administració Pública competent del SNE a l'efecte d'acreditar les accions formatives de formació per a l'ocupació (transversals B1 o sectorials B2)
dirigides prioritàriament a persones ocupades impartides per l'entitat en els anys 2018 i 2019, corresponents a convocatòries d'ajudes executades en aquests anys,
diferents a les aprovades i executades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. / El Certificado se emite por la Administración Pública competente del SNE a efectos de
acreditar las acciones formativas de formación para el empleo (transversales B1 o sectoriales B2) dirigidas prioritariamente a personas ocupadas impartidas por la entidad
en los años 2018 y 2019, correspondientes a convocatorias de ayudas ejecutadas en dichos años, distintas a las aprobadas y ejecutadas en el ámbito de la Comunitat
Valenciana.

(Indicar l'Administració competent en matèria de formació professional per a
l'ocupació, gestora de la/s convocatòria/s a què es refereix aquest certificat). / (Indicar la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo,
gestora de la/s convocatoria/s a que se refiere este certificado).
Sr. /Sra.

de l'Administració Pública a dalt indicada

en qualitat de

i en relació al criteri de valoració previst en l'apartat B de l'Annex I de la convocatòria referenciada.
CERTIFICA:
Que l'Entitat de Formació

amb CIF

,domiciliada en

ha impartit el següent nombre d'accions formatives (grups) en els anys 2018 i 2019, a l'empara de les convocatòries d'ajudes a la formació d'oferta dirigida prioritàriament a
persones treballadores ocupades finançades per aquesta Administració Pública.
D./ Dña

de la Admnistración Pública arriba

en calidad de

indicada y en relación al criterio de valoriación previsto en el apartado B del Anexo I de la convotoria referenciada
CERTIFICA:
Que la Entidad de Formación

con CIF

,domiciliada en

ha impartido el siguiente número de acciones formativas (grupos) en los 2018 y 2019, al amparo de las convoatorias de ayudas a la formación de oferta dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas financiadas por esta Administración Pública.
Any
Año

Any execució
Año Ejecución

Nre. accions (grups)
Nº. acciones (grupos)

Convocatòria
Convocatoria

Transversals
Transversales

Plan Referència Sectorial, indicant sector.
Plan Referencia Sectorial, indicando sector

I per deixar-ne constància als efectes indicats, signe la present en / Y para que así conste a los efectos indicados firmo la presente en

d'

de

REFERÈNCIA PER A LA VALIDACIÓ / REFERENCIA PARA LA VALIDACIÓN
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos
Càrrec / Cargo
Telèfon de contacte / Teléfono de contacto
Correu electrònic / Correo electrónico
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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