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IMPRIMIR FORMULARI
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SOC I 006 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD BECA D’INVESTIGACIÓ SOBRE TEMES REFERENTS A ALZIRA
O LA COMARCA PER A JÓVENS DE LA RIBERA

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

EXPOSE
- Que m’he assabentat de les Bases Reguladores de la Concessió de beques d’investigació sobre temes referents a Alzira o la comarca per a jóvens
de la Ribera de l’Ajuntament d’Alzira, manifeste la intenció d’acollir-me a esta convocatòria.
- Que aporte la documentació exigida en la clàusula sisena de les bases referides, que així mateix s’indica.
- Que manifeste conèixer i accepte la resta de condicions establides en les esmentades bases de la convocatòria.
DECLARE:
- Que no em/ens trobe/m incurs/a/os/es en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques de les previstes a l’article 13
de la Llei General de Subvencions.
- Que em/ens trobe/m al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Que em/ens compromet/em a comunicar a l’Ajuntament d’Alzira qualsevol modificació de les circumstàncies que s’hagen tingut en compte per a
l’atorgament de la subvenció.
Per a la tramitació sol·licitada és necessària l'aportació/realització de les gestions següents, amb la finalitat de comprovar el compliment adequat de
totes les condicions necessàries que s'exigixen en el present procediment:
Comprovació amb l'AEAT i la TGSS d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
D'acord amb el que establix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si no
manifesta cap oposició expressa, entenem que l'interessat ha autoritzat este Ajuntament perquè siga este el que pels seus propis mitjans electrònics
duga a terme la consulta necessària davant de l'Administració pública que calga.
En cas de denegar tal autorització, l'interessat haurà d'aportar electrònicament o presencialment els certificats requerits i fer-ho constar expressament
en els termes establits en la casella següent:
Denegue expressament el meu consentiment perquè l'Ajuntament d’Alzira obtinga de forma directa estes dades.

SOL·LICITE

La concessió d’una beca d’investigació sobre temes referents a Alzira o la comarca per al projecte denominat
____________________________________________ el pressupost del qual ascendix a la quantitat de ___________ €.

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

Alzira,

de/d'

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

de 20
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

