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INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE 
PRÀCTIQUES FORMATIVES “LA DIPU ET BECA 

2019” 

 
 DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT 
PRIMER COGNOM 
 

SEGON COGNOM NOM 
 

NÚM. IDENTIFICACIÓ FISCAL 

 
DATA NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE 

CARRER, AV. PLAÇA NÚMERO 

 
CODI POSTAL MUNICIPI PROVINCIA 

 
 

 

TELEFON FIXE 
 
 

TELEFON MÒBIL CORREU ELECTRONIC 

 
ESTUDIS QUE CURSA 

 
• Cicle Form. Grau Mitjà 

 
• Cicle Form. Grau superior 

 

• Diplomatura 

 

• Grau  
 

• Llicenciatura 

 

• Màster  

 

 
CURS 

 1er  2on  3er  4rt  5é 

 
 
AREA DE TREBALL ON MANIFESTA INTERÉS EN REALITZAR LES 
PRÀCTIQUES 

 
 
  

El sota-signant manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques 
formatives de La Dipu Te Beca 2019, corresponent a la convocatòria publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de València de 04 de juny de 2019 i manifesta la seua voluntat de 
participar preferentment durant el mes de: 

 
juliol    agost  
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I DECLARA responsablement: 

 

• Que no està gaudint d’altra beca o ajuda d’anàloga o similar finalitat, ni desenvoluparà 
activitat laboral durant la beca. 

• Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i front a la Seguretat Social. 

• Que va a mantindre aquestes condicions durant la vigència de la beca. 

• Que no està sotmès a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/a 
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 

__  Sí va ser beneficiari/a de beques de formació en el marc del programa la Dipu et Beca durant 
l’exercici …...................     en l’Ajuntament de …............... 

 

            No ha estat beneficiari/a de beques de formació en el marc del programa la Dipu et 
Beca. 

 
 

S’acompanya fotocòpia confrontada dels següents documents: 

- DNI.  
- Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyances oficials: Cicles 

Formatius de Formació Professional, Ensenyances Universitàries Oficials de 
Grau, Diplomatura, Llicenciatura, etc. i del seu expedient acadèmic 
actualitzat. 

- Certificat o volant d’empadronament. 
- Altres documents que acrediten els mèrits a valorar (en cas de no presentar-

se ,no es valoraran) 

- Situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant, llibre de família, 

Darde de les persones en situació de desocupació, certificat de perceptor o 

no de prestacions. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta la autorització de recaptar dades de l'AEAT i padró 
municipal del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar. En cas de denegació, el 
sol·licitant haurà d'aportar els certificats corresponents. 
                      

                      Denege expressament que l'Ajuntament obtinga directament aquestes dades  
 
 
 

LLOC I DATA 
 
 
 
 

SIGNATURA 
 
 
 
 
Signat:________________
______ 

REGISTRE ENTRADA 
AJUNT. 

 


