
 

 
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 

LA DIPU TE BECA 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

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

MODEL I 
 

DADES PERSONALS 

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 que es facilite un telèfon per a rebre-hi comunicacions. 
Domicili                                                                                              Localitat              C. Postal 

Data de naixement 
 

Nacionalitat Sexe 

ESTUDIS QUE CURSEU: 

Estudis          Família professional/titulació…    Curs 

 
El sotasignat manifesta la seua voluntat de participar en la convocatòria de beques de pràctiques formatives de l’Ajuntament 
de Manises, corresponent a la convocatòria publicada el dia             
I  DECLARA responsablement:  

a) Que no està gaudint d’una altra beca o ajuda amb una finalitat anàloga o similar, ni que desenvoluparà activitat 
laboral durant la beca. 

b) Que està al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
c) Que no ha estat sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en els apartats 2 i 3 

de l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
d)          Si ha sigut beneficiari de programes de beques de la Diputació (ajuntaments, Diputació, universitats, Direcció 

General Joventut, etc).  
Any/anys 
On 
 
No n’ha sigut beneficiari. 

 
 
e) Membres de la unitat familiar 
 
 
f) Beneficiari/a de beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic: SÍ         NO 

 
I es compromet a comunicar qualsevol variació de la situació inicial declarada.    

 

DOCUMENTS QUE ADJUNTEU (assenyaleu el que corresponga): 

      Documentació acreditativa d'estar cursant ensenyaments oficials: cicles formatius de Formació Professional o ensenyaments 
      universitaris oficials de grau, diplomatura o llicenciatura i dels mèrits exposats.  
      Fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits exposats 
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Manises,  
(signatura) 
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MODEL II 
 

 
APARTAT DEL BAREM EXPLICACIÓ DOC. 

NÚM. 
PUNTS 

1. Veïnatge al municipi de Manises: 6 
punts (envolteu amb un cercle el que 
corresponga)  

     SÍ 
 

     NO 

  

2.1. NOTA MITJANA de l’expedient 
acadèmic: màxim 2 punts 

Nota mitjana:   

2.2. CURS en què està matriculat: 
màxim 2 punts 

Curs o núm. de crèdits:   

2.3. ADEQUACIÓ de la titulació a les  
sol·licitades pels departaments: màxim 
0,5 punts 

     Mateixa titulació 
 
     Titulació de la mateixa família 

  

3. Coneixement de valencià: fins a 3 
punts 

     Elemental 
     Mitjà 
     Superior 

  

4. Cursos o seminaris: fins a  1,5 punts  
(No es tindran en compte els títols de cursos 
privats ni aquells que formen part del currículum 
de la titulació com a crèdits necessaris. 
Tampoc es tindran en compte jornades, 
trobades o activitats complementàries que 
tinguen valor de crèdit per a sumar a l'expedient 
acadèmic (pràctiques, col·laboracions, 
jornades...). 

                         Curs                              Hores   

Desocupació    

Família nombrosa SÍ/NO   

Família monoparental SÍ/NO   

Dones víctimes de la violència   

5. Situació socioeconòmica. Fins a 9 
punts 
 

Minusvalidesa SÍ/NO   

6. No ser beneficiari de beques en 
edicions anteriors: 4,5 punts 

   

7. Altres mèrits: idiomes. Fins a 1,5 punts                  Idioma                             Nivell 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                             TOTAL 
  Assenyaleu el que corresponga. 
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