
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE DÉNIA 
AVÍS: Informació relativa a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal: Les dades que ens faciliteu s’incorporaran a fitxers, que s’utilizaran 
per a finalitats municipals i els específics d’aquest servei; no es cediran a tercers, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen les 
destinatàries del tractament. Per a exercir els drets d’accés, rectificació i cancelꞏlació i oposició, caldrà adreçar-se per escrit a l’Ajuntament de Dénia, Pl. de la 
Constitució, 10 – 03700 Dénia (Alacant), amb una fotocòpia del DNI o equivalent. 
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DADES DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT 

Cognoms i nom o raó social 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport 

 
Adreça (carrer, avinguda, plaça…) 

 
Número 

 
Bloc 

 
Portal 

 
Escala 

 
Planta 

 
Porta 

 
Codi postal 

 
Població 

 
Província 

 
Notificació telemàtica 

 
Tel. avisos SMS 

 
Adreça electrònica 

 
  

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 

Cognoms i nom o raó social 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport 

 
Adreça (carrer, avinguda, plaça…) 

 
Número 

 
Bloc 

 
Portal 

 
Escala 

 
Planta 

 
Porta 

 
Codi postal 

 
Població 

 
Província 

 
Notificació telemàtica 

 
Tel. avisos SMS 

 
Adreça electrònica 

 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Denominació del procés de selecció: 
 

Núm. expedient:

 

DECLARACIÓ 

La persona que firma més avall manifesta reunir, a la data de 
finalització del període de presentació d’instàncies, totes i 
cadascuna de les condicions exigides en les bases de la 
convocatòria que accepta expressament, i es compromet, en 
cas de ser proposada, a presentar tota la documentació 
acreditativa, així com a prestar jurament/promesa d’acord 
amb el que estableix la legislació vigent. 

 Posseïsc veïnatge administratiu en el municipi de Dénia. 
 No estic incurs en cap de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 

13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 
 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 
 No estar gaudint de cap altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat així com 

no desenvolupar una activitat laboral durant el període en què dura la beca. 
 Tindre un grau de DISCAPACITAT igual o superior a un 33%.  

 
 

SOLꞏLICITUD 
 

CONCÓRRER EN EL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE BEQUES FORMATIVES UNIVERSITÀRIES que concedeix l’Ajuntament de Dénia per a l’estiu de 2018. 
 

   Dénia,          de                                       de   

 
 

   Firmat (alumne/a): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ PER A LA CONSULTA DE DADES O DOCUMENTS A L’AJUNTAMENT DE DÉNIA 
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D’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, si no manifesta cap 
oposició expressa, entenem que la persona interessada ha autoritzat a aquest Ajuntament perquè puga consultar pels seus mitjans electrònics les dades següents: 

DOCUMENTS ORGANISMES 

Consulta de dades d’identitat Direcció General de Policia 

Consulta de dades d’estar al corrent de pagament d’obligacions amb la 
Seguretat Social  

TGSS 

Consulta de dades d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries AEAT 

Consulta de dades de discapacitat CCAA 

Consulta de padró municipal Ajuntament de Dénia 

 DENEGUE expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Dénia obtinga de forma directa aquestes dades. En cas de denegar aquesta autorització, 
la persona interessada haurà d’aportar electrònicament o presencial la documentació requerida. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 

 
A. DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORIZA A CONSULTAR PER L’AJUNTAMENT:  

 
 DNI, NIE, passaport, permís de residència de la persona solꞏlicitant. 
 Consulta de dades d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i d’obligacions tributàries. 
 Consulta de dades de discapacitat. 

 

B. DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA INTERESSADA: 

 Qualsevol altre document que acredite els requisits de la BASE TERCERA, l’accés directe al qual haja sigut expressament denegat o no 
autoritzat per la persona interessada en la instància de participació en el procés. 

 Altra documentació requerida per a la valoració de mèrits:  
 BASE QUARTA. 4.3 a) (Informe, i si escau, certificat de la universitat o centre oficial per a la baremació del punt 5.1 i 5.2 de la Base 

CINQUENA). 
 BASE CINQUENA 5.4 (coneixements de valencià)  
 BASE CINQUENA 5.5 (coneixements d’idiomes estrangers) 
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