Agència Desenvolupament Local

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A
JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2019. MODALITAT ESTUDIANTS
Cognoms / Apellidos
Nom / Nombre
DNI - NIE

201123

En representació de / En representación de

Municipi / Municipio

DNI - NIE

Domicili per a notificacions / Domicilio para notificaciones

Municipi / Municipio

CP

Província / Provincia

Telèfons (fix i mòbils) / Teléfonos fijo y móviles

Data de naixement / Fecha de nacimiento

Adreça electrònica / Correo electrónico

DECLARE sota la meua responsabilitat, la veracitat i integritat de tots els documents aportats i, a més,
DECLARE que
•
•
•
•

No estic gaudint de cap altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat.
No desenvolupe cap activitat laboral durant l’exercici de gaudiment de la beca.
Autoritze l’Ajuntament perquè publique les dades necessàries per al procés de selecció al tauler d'anuncis i a
la pàgina web.
No incórrec en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions. En
cas contrari, ha d’acreditar-se esta circumstància a través de qualsevol dels mitjans establits en l’article 13.7
de la llei esmentada i els articles concordants del seu reglament.

SOL·LICITE: (NOMÉS ES POT MARCAR UNA)
( ) CFGS d’administració de sistemes informàtics en xarxa

( ) CFGM o CFGS de l’àrea administrativa

( ) Grau en informació i documentació

( ) Grau en gestió i administració pública, o CFGM o CFGS de l’àrea
administrativa

( ) CFGS en animació sociocultural i turisme, o CFGS en integració ( ) Grau en periodisme
social
( ) Grau en comunicació audiovisual

( ) CFGS en animació sociocultural i turisme, o grau de mestre en
educació infantil, o grau de mestre en educació primaria

( ) Beca genèrica segons l’annex II de les bases de la convocatòria

L’admissió al procés de selecció a què fa referència esta instància, i sol·licite (marque el que corresponga)
Data i firma de la persona sol·licitant

Xirivella,

de

Continua per darrere / Continua por detrás

Documentació que s’hi adjunta ORIGINAL I/O FOTOCÒPIA COMPULSADA

Documentació imprescindible per a participar al procés de selecció:
Empadronament del sol·licitant en algun municipi de la província de València abans del 4 de juny de 2019. Per a la baremació de la base
sisena, situació socioeconòmica, cal aportar el certificat d’empadronament col·lectiu.
DNI o documentació acreditativa equivalent.
Documentació acreditativa d’estar cursant les ensenyances oficials, als efectes d’aquesta convocatòria, en la qual constarà el tipus
d’ensenyança, el curs, el centre educatiu (la matrícula, el certificat emés pel centre…). S’entendran per estudis oficials els que complisquen
amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm.
7805, de 14 de juny del 2016), i que s’estableixen en l’annex II d’aquesta convocatòria.
Documentació acreditativa dels criteris de selecció i, en tot cas, ajustada al que estableix la base sisena:
Document acreditatiu de la Secretaria del centre o de la Secretaria virtual, que continga la nota mitjana de l'expedient acadèmic corresponent
als estudis que s'estan cursant.
Si l'alumne és seleccionat, tindrà l'obligació de presentar, en un termini de deu dies hàbils, el certificat original expedit per la Universitat, que
acredite el que es disposa en aquest punt.
En cas de tindre la condició de discapacitat, es presentarà certificat emès per l'òrgan tècnic corresponent.
Certificat del nivell de valencià, expedit per la Junta Qualificadora o centre oficial reconegut.
Formació complementària. Cursos no inclosos en l'expedient acadèmic i relacionats amb el perfil de la beca que se sol·licita, mitjançant
original o fotocòpia compulsada de formació cursada en organismes oficials legalment reconeguts (només per a les beques específiques)
Situació sociolaboral, haurà d'aportar:
I. Llibre de família o document que acredite el grau de parentiu.
II. Certificat expedit pel SERVEF (Servei Valencià d’Ocupació i Formació), en què conste la situació d'aturat de tots els membres de la unitat
familiar en edat laboral.
III. Certificat expedit pel SEPE (Servei Públic d'Ocupació), en què conste la percepció o l'absència de prestació econòmica de tots els
membres de la unitat familiar en edat laboral.
IV. Certificat de l'INSS o de la Conselleria de Benestar Social, de la percepció o absència de pensions contributives o no contributives, si
escau, de tots els membres de la unitat familiar que siguen pensionistes.
Certificat emés per centre oficial del curs que s'està estudiant.
Certificat o document acreditatiu, expedit per entitats de voluntariat, que acredite la subscripció de l'acord d'incorporació del voluntari a l'entitat
de voluntariat, en els termes establits en la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, així com certificat o document acreditatiu expedit per
les citades entitats, en què s'acredite la durada de l'activitat de voluntariat realitzada per l'interessat. Així mateix, en el supòsit de voluntariat de
protecció civil, es requerirà certificat acreditatiu de les funcions realitzades en voluntariat expedit per l'òrgan competent.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na
, declare,
baix la meua responsabilitat, que no he gaudit una beca del programa «La
Dipu et beca» anteriorment.
Data i firma de la persona sol·licitant

Xirivella,

de

En el supòsit de veïns de l'Ajuntament de Xirivella, autoritze a
l’Ajuntament a deixar constància en aquesta instància de
l'empadronament col·lectiu, acreditatiu de la residència dins de la
província de València.
Data i firma de la persona sol·licitant

Xirivella,

de

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos de
carácter personal serán tratados por el AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, en calidad de responsable del tratamiento, cuya finalidad es llevar a cabo las
gestiones necesarias para que usted pueda acceder al programa “Dipu te Beca”.
La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos, es el consentimiento prestado por usted, mediante la cumplimentación del presente
formulario, con el objetivo de llevar a cabo el acceso a la beca solicitada.
El plazo de conservación de los datos será el necesario para llevar a cabo la finalidad del tratamiento. Una vez llevado a término éste, se mantendrán
almacenado para dar cumplimiento a las obligaciones legales pertinentes que del mismo se deriven. Asimismo, se podrán conservar los datos por
parte del Responsable para formar parte del archivo histórico del Ayuntamiento.
Los datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos.
Finalmente, informarle que podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición, enviando una
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente, dirigida a: AJUNTAMENT DE XIRIVELLA,
Plaza Concordia, 6 BAJO, 46950, Xirivella (Valencia) o a la siguiente dirección de email: adl@xirivella.es.
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).
Data i firma de la persona sol·licitant
Xirivella,

de

