Documentació revisada pel
Centre Jove de Capdepera

SOL·LICITUD D'AJUTS PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS (1r Grau)

2018/2019

NOTA: Abans de presentar davant Registre aquesta sol·licitud acompanyada de la documentació heu
d'haver passat pel Centre Jove de Capdepera Tel. 629 34 62 66) per a que us revisin si la documentació
està ben emplenada i completa.

ANNEX 1
DADES PERSONALS COMUNES PER A TOT L'ALUMNAT SOL·LICITANT
DNI/ NIF/ NIE

Cognoms i nom de l'alumne/a

Codi postal

Adreça postal

Població

Telèfon de contacte (fix o mòbil)

Data de naixement

En virtut de l'article 12 de la Llei 39/2015, com a forma de contacte
amb l'alumnat s'utilitzarà preferentment la via telemàtica. Per això
caldrà aportar el @ de l'interessat (a efectes de notificacions)

___/___/____

Dades acadèmiques Batxillerat / Curs 2017/2018 + PAU
IES de procedència
Modalitat de Baxillerat o de CFSG

Nota mitjana Batxillerat

Nota mitjana PAU

Dades acadèmiques dels estudis Universitaris Curs 2018/2019
Universitat on us matriculareu durant el
Municipi o comunitat autònoma on està ubicada la
curs 2018/2019
universitat de referència:

Estudis

Curs

Tipus de matrícula (marcau segons el cas):
Anual

Semestral

Quadrimestral (en aquest haureu de tenir en compte
allò especificat a l'apartat 2, clàusula 6 (*).
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EXPÒS: Que present la següent documentació exigida a les Bases per poder participar als ajuts per als estudis
universitaris 2018/2019 (marcau una X a cada document que aporteu):
Documentació comuna:
Fotocòpia del DNI/NIF/NIE.

Certificat d'empadronament.

Volant de convivència de tots els membres de la unitat familiar.
Document acreditatiu de família nombrosa.
Document acreditatiu de família monoparental.
Certificat de minusvalidesa.
Còpia de la Declaració de la renda 2017 de la unitat familiar o, si escau, individualitzada
de tots els membres de la unitat familiar. + Certificat de retencions de tots els membres de la unitat familiar.
Si escau, còpia de resolució definitiva de concessió de beca del MEC 2017/2018
Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l'expedient acadèmic (Batxillerat, CFGS)
.
Justificant de matrícula per al curs 2018/2019
Rebut de pagament de la matrícula curs 2018/2019
Obligatori presentar 1 dels dos documents següents:
Certificat o justificant acreditatiu d'haver sol·licitat alguna beca (per exemple MEC, si fos el cas).
o declaració jurada (ANNEX 2).

El/La sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que totes les dades facilitades són certes, que ha llegit
les bases i accepta les condicions expressades, per la qual cosa sol·licita que s’admeti a tràmit aquesta
sol·licitud.
Capdepera, … de ……………………….. de 2018
[dia]

[mes]

Signatura

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona
titular queda informada de forma inequívoca i precisa, i autoritza expressament l’Ajuntament de Capdepera perquè a través d’un fitxer
del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar
necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i
l’Ajuntament.
La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans
enviaments d’informació sobre activitats i novetats organitzades per l’Ajuntament (s’hi inclou el correu electrònic).
Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i
cancel·lació de les dades recollides al fitxer, de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències municipals, situades al c/ Ciutat, 20 – 07580
Capdepera o al Centre Cap Vermell c/ l'Agulla, 50.
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