En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE BEQUES DE FORMACIÓ DE
L’AJUNTAMENT D’ASCÓ PER A L’ANY 2016 AL MUNICIPI D’ASCÓ
Dades d’identificació de l’estudiant/a
Nom:

Cognoms:

DNI/NIE:

Adreça:

Telèfon:

Població:
Mòbil:

CP:

Adreça electrònica:

Estudis que cursa
ESTUDIS

FAMILIA PROFESSIONAL / TITULACIÓ

CURS

Codi de les beques a les quals s’opta per ordre de preferència
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Sol·licito el període:
Juliol (única i exclusivament)
Agost (única i exclusivament)
Ambdós períodes, però preferentment el mes de ..................
La persona sotasignant manifesta la seva voluntat de participar en el programa de beques de l’Ajuntament d’Ascó, i declara responsablement:
a) Que guardarà absoluta confidencialitat i reserva vers les dades que li siguin facilitades o que obrin a les dependències municipals.
b) Que no està gaudint d’una altra beca o ajuda d’anàloga o de similar finalitat, ni desenvoluparà activitat laboral durant la beca i que
no està cobrant ni ha sol·licitat cap prestació ni subsidi d’atur.
c) Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Que mantindrà aquestes condicions durant la vigència de la beca.
e) Que no està sotmès/a a les prohibicions per obtenir la condició de persona 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.
S’adjunta els següents originals:
DNI-NIE de la persona sol·licitant.
Document acreditatiu d’estar cursant ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació Professional, estudis de Batxillerat o
equivalent o Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura, Llicenciatura ,Màster o Doctorat oficial impartit per les
Universitats. (matrícula, certificat emès pel centre...).
Resta de documents acreditatius justificatius dels mèrits que es vulguin fer valer d’acord amb la base 5a
Certificat acreditatiu de discapacitat, si escau.

Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó per a que se m’enviïn notificacions i/o comunicacions per mitjans electrònics*.

Dades per a l’abonament de la beca
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Compte

Ascó, .............. de ................................ de 2016.
Signatura de l’estudiant/a,

Signatura del pare, mare o tutor/a (només menors d’edat),

* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per
mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedirne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

