
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE 
PRÀCTIQUES FORMATIVES 

 
 
 
 

 
DATA  _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté, en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions pròpies   
en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb la LO 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació per mitjà
d'instància presentada en el Registre General d'Entrada del Ajuntament, o be, mediant correu electrònic: lopd@manises.es

 

DADES PERSONALS I/O REPRESENTACIÓ 

Nom i cognoms                                                                                        DNI / NIE     

Correu electrònic                                                                                                               Telèfon 
 

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en 
els termes previstos per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions. 

Domicili                                                                                              Localitat               Codi Postal 

Data naixement 
 

Nacionalitat  
 

Sexe 

ESTUDIS QUE CURSA 

Estudis 

 

Família Professional/Titulació… Curs 

El sotasignat manifesta la seua voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives de MANISES, corresponent a la 
convocatòria publicada el dia                                            en la Beca o Beques: (indicar segons BASE PRIMERA)  
 
 
I DECLARA responsablement:  
 
Que no està gaudint d'una altra beca o ajuda d'anàloga o similar finalitat, ni desenvoluparà activitat laboral durant la beca. 
Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. 
Que va a mantenir aquestes condicions durant la vigència de la beca. 
No estar sotmès a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de 
l'article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Si   □    Va ser beneficiari de beques de formació en el marc del programa la Dipu et Beca en edicions anteriors en 2009, 

en l'ajuntament de 
                     En el 2010 en l'ajuntament de 
                     En el 2011 en l'ajuntament de 
                     En el 2012 en l'Ajuntament de 
                      (Inclòs qualsevol programa de Beques de la Diputació amb altres entitats com ADEIT, Universitat Politècnica, Dir. 

General Joventut, etc.) 
No □ 
DOCUMENTS QUE ADJUNT 

□  Fotocòpia compulsada del DNI/NIE 

□ Documentació acreditativa d'estar cursant ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació Professionals o Ensenyaments 
Universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura 

□ D’altres  
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Manises,  
(Signatura) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Versió 1.0 – 22/05/2013 



 
 

 

INSTRUCCIONS PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA LA DIPU ET BECA DE 
L'AJUNTAMENT DE MANISES 

 
1. Llig atentament les bases 
2. Descarrega't la sol·licitud des de la pàgina web: www.manises.es o sol·licita-la en el Registre d'Entrada 

de l'Ajuntament  
3. Emplena la sol·licitud posant clarament les teues dades i la pràctica a la qual optes i signa-la. 
4. Presenta llistat numerat dels documents que aportes 
5. Presenta la documentació necessària numera en l'ordre en què la descrius en el document anterior 

(FOTOCÒPIA COMPULSADA): 
5.1. La que acredita els requisits 

5.1.1. Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València; requisit aquest 
que deu complir-se amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases: CERTIFICAT 
D'EMPADRONAMENT. 

5.1.2. Tenir 18 anys complits. FOTOCÒPIA DEL DNI. 
5.1.3. Trobar-se cursant alguna dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació 

Professional o Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura que 
apareixen en les bases. RESGUARD DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2012-2013. 

5.1.4. No estar gaudint d'una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no 
desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. DECLARACIÓ 
JURADA DE NO GAUDIR D'UNA ALTRA BECA (en la sol·licitud oficial ja apareix). 

5.1.5. Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 de la 
Llei General de Subvencions, realitzada mitjançant declaració responsable o a través de 
qualsevol dels mitjans establits en l'article 13.7 d'aquesta Llei i articles concordants del seu 
Reglament (en la sol·licitud oficial ja apareix). 

5.2. La que acredita els mèrits. Aporta només aquella que, en funció del que diuen les bases, és 
puntuable. 

5.2.1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic aportat: Fotocòpia compulsada de l'expedient 
acadèmic corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el moment 
de la sol·licitud 

5.2.2. Curs que es troba rebent en el cicle que es tracte (val amb el presentat per al punt 5.1.3 si 
posa el curs o nivell) 

5.2.3. Adequació dels ensenyaments aportats a fi de les diferents beques convocades. No 
necessària documentació aparte. 

5.2.4. Altres meritos com a cursos específics en la matèria, altres idiomes comunitaris, veïnatge en 
el municipi que es tracte, valencià, coneixement d'informàtica, realització de jornades, 
seminaris relacionats: fotocòpia compulsada de la justificació dels mèrits que aportes. 

6. És aconsellable que presentes una espècie de currículum on apareguen tots els mèrits que aportes i en 
l'ordre en el qual els presentes. Si vols pots posar-ho en la sol·licitud oficial, on diu “Se acompanya 
fotocòpia compulsada dels següents documents: “ 
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