MODEL I
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES i
AUTOBAREMACIÓ
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT
PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM
DNI o NIE

DATA DE NAIXEMENT

NOM
NACIONALITAT

CARRER, AV., PLAÇA
CODI POSTAL

TELÈFON FIX

ESTUDIS GRAU/CF...

SEXE
NÚMERO

LOCALITAT

TELÈFON MÒBIL

PROVÍNCIA

CONTACTE
FAX

CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE CURSA
FAMÍLIA PROFESSIONAL /TITULACIÓ…. CURS

El/la sotasignat manifesta la voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives de “La Dipu et Beca”
corresponent a la convocatòria publicada en el BOP núm. 89, de 10 de maig de 2018.
AUTORITZA: La consulta del padró municipal d'habitants pel responsable del mateix per a comprovar el veïnat
administratiu al municipi de Xàtiva, de tota la unitat familiar, amb anterioritat a la data de publicació de les bases
del Programa “La Dipu et Beca” de la Diputació de València (BOP 89, de 10-05-2018)
I DECLARA responsablement:
a) Que no està gaudint d’una altra beca o ajuda d’anàloga o semblant finalitat, ni exercirà cap activitat laboral
durant la beca.
b) Que No □ Sí □ ha gaudit de beca a l'estudi durant el curs 2017-2018.
c) Que es troba al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
d) Que mantindrà aquestes condicions durant la vigència de la beca.
e) Que no està sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/beneficiària recollides en
l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions.
f) Que No □ Sí □ va ser beneficiari/ària de beques de formació en el marc del programa la Dipu et Beca en
edicions anteriors
ANY
AJUNTAMENT
g) Que tots els mèrits al·legats en l'autobaremació són certs i s'aportaran com a documentació preceptiva quan se
li requerisquen.
D'acord amb la Ll.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personals
formen part de fitxers responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE XÀTIVA sent la finalitat del fitxer la gestió de les dades personals
per poder tramitar la petició de beca realitzada. Si ho desitja pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de
les seves dades enviant un correu a la Secció de Modernització i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Xàtiva, Albereda
Jaume I, 35, CP: 46800 Xàtiva, València adjuntant fotocòpia del DNI .

