ANNEX I
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT
PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM
NÚM. IDENTIFICACIÓ FISCAL

DATA DE NAIXEMENT

NOM
NACIONALITAT

CARRER, AV, PLAÇA
CODI POSTAL

SEXE
NÚMERO

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CONTACTE
TELÈFON FIX

TELÈFON MÒBIL

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE CURSA
ESTUDIS

FAMÍLIA PROFESSIONAL /TITULACIÓ

CURS

El/la sotasignat manifesta la voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives de ( especificar
àrea)___________, corresponent a la convocatòria publicada en el BOP número 106, de 4 de juny de 2019.
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 es troba al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
c) Que mantindrà aquestes condicions durant la vigència de la beca.
d) Que no està sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/beneficiària assenyalades en els
apartats 2 i 3 de l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (assenyaleu el que
procedisca):
e) Ser beneficiari/ària de beques de formació en el marc del programa la Dipu et Beca en edicions anteriors
l’any………........ a l’Ajuntament de……...................................(Assenyaleu el que procedisca):
No □ Sí □
f) Haver gaudit una beca a l’estudi durant el present curs acadèmic (assenyaleu el que procedisca):
No □ Sí □
e) Estar inscrit actiu en Ades (assenyaleu el que procedisca): No □ Sí □
S’acompanya fotocòpia dels documents següents (assenyaleu el que procedisca):
□
Del DNI o CIF.
□ Certificat Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyances oficials: cicles de Formació Professional o
ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura
□ Fotocòpia de l’expedient acadèmic corresponent al curs o cursos immediatament anteriors al que es troben cursant en el moment de la sol·licitud:
a.
Per a estudis de formació professional: certificat en què conste la nota mitjana dels cursos superats.
b.
Per a estudis universitaris: certificat, informe o extracte de l’expedient acadèmic en què conste el
nombre de crèdits de la titulació, el nombre de crèdits superats i també la qualificació mitjana ponderada (Es
pot obtindre per Internet).
c.
Si s’està cursant el primer curs de cicle formatiu o d’estudis universitaris: certificat de l’expedient
acadèmic, en què s’especifique la nota mitjana, corresponent als estudis realitzats immediatament abans del
curs actual, ja siga ESO, batxiller o uns estudis universitaris diferents.
□ Autorització del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar a favor de l’Ajuntament de Silla per obtindre les
dades tributàries de l’Agència Tributaria o fotocòpia de la declaració de Renda 2017 del candidat i de tots els
membres de la unitat familiar.
□ Fotocòpia del certificat emés per la Junta Qualificadora de Valencià de major grau.
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□ Fotocòpia dels certificats que acrediten la realització dels cursos i/o titulacions que s’hi al·leguen a l’apartat 4 de la
base cinquena.
□ Fotocòpia, en el seu cas, del certificat de minusvalidesa.

LLOC I DATA

FIRMA

REGISTRE D’ENTRADA DE
L’AJUNTAMENT

.............................................
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