ANNEX
SOL.LICITUD - FULL D'AUTOBAREMACIÓ
DIPU ET BECA 2019

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DNI

DATA NAIXEMENT

LLOC I PROVINCIA DE NAIXEMENT

SEXE

DOMICILI

CP

POBLACIÓ

PROVINCIA

TELEFON

CORREU
ELECTRÒNIC
ESTUDIS QUE ESTÀ CURSANT:
CURS
ESTUDIS

ÀREA PER A LA QUAL SOL·LICITA LA BECA (marcar amb una X, UNA ÚNICA OPCIÓ):
Àrea d'esports
Àrea de turisme
Àrea d'educació i cultura

TITÒLS/CURSOS/ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Fotocòpia compulsada del DNI.

TITÒLS/CURSOS/ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Certificat d'empadronament en algun municipi de la província de València.
(Els aspirants empadronats en Bellreguard no caldrà que aporten certificat)
Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic corresponent al curs immediatament
anterior a què es trobe cursant en el moment de la sol·licitud.
Fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits.
Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de la situació socioeconòmica

El qui firma manifesta la seua voluntat de participar en el Programa de Pràctiques Formatives de
”LA DIPU ET BECA”, corresponent a la convocatòria publicada per a l’any 2018, per part de
l’Ajuntament de Bellreguard, en el marc de les bases aprovades per la Diputació de València.
I DECLARA de manera responsable:
a) Que no està gaudint d’altra beca o ajuda de anàloga o similar finalitat, ni desenvoluparà activitat
laboral durant els temps que tinga concedida la beca.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i front la Seguretat Social.
c) Que va a mantindre aquestes condicions durant la vigència de la beca.
d) No estar sotmès a les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari/a senyalades en els
apartats 2 i 7 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Va ser beneficiari de beques de formació en el marc del programa La Dipu et Beca durant
l’exercici ............... en l’ajuntament de........................
Sí

durant quant de temps_____________________

No
Bellreguard, ____________ de ______________ de 2019
FIRMA

FULL D'AUTOBAREMACIÓ.

LA DIPU ET BECA 2019

COGNOMS I NOM

DNI

TITULACIÓ:

PUNTUACIÓ
1.

VEÏNATGE AL MUNICIPI DE BELLREGUARD. 6 punts.

2.

SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA. màxim 9 punts

3.

CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. màxim de 3 punts.

4. NO HAVER ESTAT BENEFICIARI D’AQUESTES BEQUES EN
EDICIONS ANTERIORS A QUALSEVOL MUNICIPI.
4,5 punts.
5.

EXPEDIENT ACADÈMIC. Màxim 4,5 punts

5.1.a) Cicles formatius de formació professional, màxim 2,5 punts
- estudiants de cicle grau mitjà
- estudiants de cicle superior
5.1.b) Estudis universitaris, màxim 2,5 punts
5.2
NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
UNIVERSITARI O DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL, màxim de 2 punts.
6. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Màxim 1,5 punts
6.1 Altres mèrits, com ara cursos específics en la matèria, coneixement
d'informàtica, seminaris, jornades, simpòsium, congressos, relacionats amb
el curs que està realitzant, màxim 0,5 punts
6.2 Altres títols universitaris o altres títols de cicles superiors (estudis
acabats distints als que està actualment cursant). 1 punt
7. ALTRES MÈRITS.
Màxim 1,5 punts
Per a l'àrea de turisme, es valoraran coneixements de llengues estrangeres
amb un màxim de 1,5 punts.

Per a l'àrea d'educació i cultura i esports , es valorarà el títol de monitor
de temps lliure infantil i juvenil amb un màxim de 1,5 punts.
TOTAL AUTOBAREMACIÓ

La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades ací i que té els requisits
exigits per a exercir la plaça que sol·licita.
Bellreguard, _____________ de _____________ de 2019
La persona interessada.
Firma.

