SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES –
LA DIPU ET BECA – MODALITAT ESTUDIANTS - 2017
DADES IDENTIFICATIVES DE L’ESTUDIANT
PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM

NOM

N.I.F

DATA NAIXEMENT

NACIONALITAT

LOCALITAT

PROVÍNCIA

SEXE

DOMICILI
CODI POSTAL

DADES DE CONTACTE
TELÈFON FIX
TELÈFON MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE ES CURSEN
ESTUDIS

CURS

ÀREA D’ACTIVITAT PER AL QUE SOL·LICITA INSCRIPCIÓ (marcar tan sols una)
Àrea servicis socioculturals i a la comunitat
Àrea socioeconòmica/jurídica
Àrea tecnològica i agrària
El sotasignant manifesta la seua voluntat de participar en el Programa de Pràctiques
Formatives per a joves de la Diputació de València (Modalitat “Estudiants”) corresponent a la
convocatòria 2017.
I declara de forma responsable:
a)
b)
c)
d)
e)

-

-

Que no està disfrutant d’una altra beca o ajuda de finalitat anàloga o similar, ni desenvoluparà cap
activitat laboral durant la beca.
Que està al corrent en les seues obligacions tributàries i front a la Seguretat Social.
Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca.
Que no es troba sotmés a les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari/a assenyalades
als apartats 2 i 3 de l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Sí ..... / No ..... va ser beneficiari de beques de formació en el marc del programa “La Dipu et
Beca” en edicions anteriors a l’Ajuntament de .......................................(assenyaleu allò que
pertoque)

S’acompanya la següent documentació (marcar amb un cercle)
Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent.
Certificat d’empadronament, acreditatiu de la residència en la província de València.
Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació
Professionals o Ensenyaments Universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura, o equivalent
de conformitat amb la normativa vigent, en Ensenyances Artístiques Superiors o masters oficials
impartits per les Universitats.
Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits.
Altres.......................................................................................................................................

Beniarjó, ................., de ......................... de 2017.
Signat
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ
El present procés selectiu per al Programa LA DIPU ET BECA 2017 està regit pel principi de publicitat per lo que la participació en el
mateix suposa l’acceptació per part de les persones aspirants del tractament de les seues dades de caràcter personal que ens faciliten en
la seua sol·licitud, per a la seua publicació en butlletins oficials, taulers d’anuncis, pàgina Web i altres medis de difusió dels resultats
parcials i definitius del procés selectiu. Se li informa que de conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
les dades de caràcter personal obtinguts en la sol·licitud de participació en la Borsa de Treball seran recollits al fitxer de Nòmines - RR.HH
de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Beniarjó. El fitxer ha sigut notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i compta amb les
mesures de seguretat necessàries per garantir la total seguretat de les dades. En qualsevol cas, la subscripció de la sol·licitud implica que
la persona sol·licitant resulta informada i dona el seu consentiment al tractament de les seues dades per a la finalitat mencionada.

