
 
Ajuntament de Gata de Gorgos 

  

ANNEX I 

MODEL DE SOL·LICITUD I FULL D'AUTO BAREMACIÓ  

MODEL DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE BEQUES FORMATIVES  
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT:  

COGNOMS NOM 

NIF DATA NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE 

ADREÇA LOCALITAT PROVÍNCIA 

TELÈFON FIX TELF. MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC  

El sota signant manifesta la seua voluntat de participar en el Programa de Beques de Formació per a Joves Desocupats, 
anualitat 2015 

 

I HI DECLARA de forma responsable: 
a. Que no està gaudint d’una altra beca o ajut de finalitat anàloga o similar, ni desenvoluparà cap activitat laboral 
durant la beca. 

b. Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

c. Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca. 

d. Que no es troba sotmès a les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari/a assenyalades en els apartats 2 i 
3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
S’hi acompanya fotocòpia confrontada dels documents següents: 
□ DNI o NIF, o Passaport. 
□ Volant d’Empadronament. 
□ Títol o Certificat de Tècnic Superior en Administració i Finances o de Tècnic Superior en Secretariat. 
□ Fotocòpia compulsada dels Títols o certificats acreditatius d’altres mèrits. 
□ Expedient acadèmic on consta la nota mitjana, sempre que no aparega al Títol Oficial. 
□ Certificat de discapacitat, si és el cas. 
□ DARDE 
□ Vida Laboral expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social. 
 

Gata de Gorgos a ......... de maig de 2015. 
 
 
 
 

Signat:............................................................................. 
 

 

Sr. Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Gata de Gorgos 
 
 
Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament i 
podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De 
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament. 
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FULL D'AUTO BAREMACIÓ 
 
 

COGNOMS I NOM DNI 

TITULACIÓ 

MÈRITS PUNTUACIÓ 

1. NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC (màxim 4 punts)   

2. CURSOS ESPECÍFICS EN LA MATÈRIA  

a) Cursos de més de 20h (màxim 0,5 punts): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Cursos de més de 100h (màxim 1 punt): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

3. CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (màxim 2 punts) 

Nivell acreditat:_______________________________________________________________ 

 

4. CONEIXEMENT D’IDIOMES ESTRANGERS I ALTRES IDIOMES AUTONÒMICS (màxim 2 
punts) 

Idioma i nivell:________________________________________________________________ 

Idioma i nivell:________________________________________________________________ 

  

TOTAL APARTAT MÈRITS AL·LEGATS   

5. DISCAPACITAT (3 punts)  

TOTAL AUTO BAREMACIÓ   

  

Gata de Gorgos a ……. de maig de 2015. 

  

  

 

Signat: …………………………………. 


