SOL·LICITUD DE BECA

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA
CONCESSIÓ D’UNA BECA SÉNIOR PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER EN
ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA DE LA UNIVERSITAT
D’ALACANT
1- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Cognoms i nom o raó social

NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Notificació telemàtica

Tel. avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça electrònica

2- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Cognoms i nom o raó social

NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça…)

Número

Codi postal

Província

Població

Notificació telemàtica

Tel. avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça electrònica

SOL·LICITA
Participar en el procés selectiu per a la concessió d’una beca sénior per als estudis de Màster en
Arrossos i Alta Cuina Mediterrània de la Universitat d’Alacant.
A) La persona que signa més avall declara sota la seua responsabilitat que accepta les bases de
la convocatòria, que compleix amb tots els requisits exigits per aquesta i que són certes totes
les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que s’acompanyen.
B) Així mateix, per la present es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Dénia la concessió
de qualsevol altra ajuda pública o privada per a la mateixa finalitat (article 13.2 de la Llei
general de subvencions), així com les alteracions de les condicions que s’han tingut en compte
per a la concessió d’aquesta beca. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan prompte com
es conega.
Declara estar al corrent de totes les obligacions fiscals amb la Hisenda Local.
C)
D)
Autoritza l’Ajuntament de Dénia a obtindre les dades de l’Agència Estatal Tributària relatives
a la renda de l’exercici 2017.
E)
No autoritza l’Ajuntament de Dénia a obtindre les dades de l’Agència Estatal Tributària
(imprescindible acompanyar amb la declaració de la renda de 2017).
Dénia, _____ de _________________________ de 20____

Firma de la persona sol·licitant
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DOCUMENTACIÓ APORTADA (marqueu amb una X) IMPORTANT: per a acarar les fotocòpies, s’hauran de presentar
junt amb els originals en el moment de l’entrega de la documentació en les nostres oficines.
DE LA PERSONA SOL·LICITANT: fotocòpia compulsada/acarada del document d’identitat (NIF/NIE o PASSAPORT).
DE LA PERSONA SOL·LICITANT: fotocòpia compulsada/acarada de la DECLARACIÓ DE LA RENDA de 2017 o CERTIFICAT
NEGATIU amb la informació fiscal (en cas de no tindre obligació de presentar-la i en cas de NO autoritzar l’Ajuntament per fer la
consulta a l’AEAT).
DE LA UNITAT FAMILIAR: Fotocòpia compulsada/acarada de la DECLARACIÓ de la RENDA de l’any 2017 dels membres de la
unitat familiar que obtinguen ingressos. En el seu defecte: certificat negatiu de l’Agència Tributària de no haver presentat
declaració de la renda (en cas de NO autoritzar l’Ajuntament la consulta a l’AEAT) .
DE LA UNITAT FAMILIAR: Fotocòpia compulsada/acarada del LLIBRE de FAMÍLIA i documentació oficial acreditativa dels membres
de la unitat familiar (TÍTOL o CARNET de FAMÍLIA NOMBROSA o JUSTIFICANT).
ALTRES DOCUMENTS PER A VALORAR (apartat 7a) de las bases: avaluació del currículum:

ALTRES DOCUMENTS PER A VALORAR (apartat 7b) de las bases: cursos de formació relacionats amb la cuina i la gastronomia:

ALTRES DOCUMENTS PER A VALORAR (apartat 7c) de las bases: altres mèrits rellevants:

Informació sobre protecció de dades de caràcter personal
Responsable

Ajuntament de Dénia.

Finalitats

Presentació de sol·licituds en el registre electrònic.

Legitimació

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Drets sobre les seues dades

Accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat. La manera d’exercir
aquests drets s’indica en la informació addicional.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en https://oac.denia.es/va/ajuda/oac/rgpd.aspx
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