Registre d’entrada

CANDIDATURA PREMIS EXCEL·LÈNCIA
(ESTUDIANTS) CURS 2020-2021

DADES DE L’ESTUDIANT
Nom i Cognoms

DNI/NIE/Passaport

Adreça

Codi Postal

Municipi

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica
Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment en l’aplicació del què disposa la Llei
39/2015, d’1 d’octubre. Podeu consultar les condicions a : https://www.seu.cat/igualada/notificacions

DADES DELS ESTUDIS

□ Proves de Selectivitat (PAU).........................................................................................
□ Títol de grau mitjà del cicle formatiu.............................................................................
□ Títol de grau superior del cicle formatiu........................................................................
□ Títol de grau universitari...............................................................................................
Qualificació final mitjana obtinguda:..........................................................

EXPOSO
Que d’acord amb el que disposen les Bases de Premis a l’excel·lència per als
estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de Formació Professional i d’Arts
Plàstiques i Disseny i de Grau Universitari del curs 2020-2021.

DECLARO

□ Que fa sis mesos, o més, que estic empadronat a Igualada.
□ Que tinc la qualificació mínim requerida per la categoria en la que participo.
□ Que estic cedint les meves dades segons la Llei de protecció de dades més avall
exposada.

1

L’Ajuntament d’Igualada comprovarà d’ofici l’empadronament de l’estudiant beneficiari.
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Dades identificatives de la persona interessada DNI o NIE, o bé documentació acreditativa de la
representació.
Una de les acreditacions que segueixen, expedides pel Centre d’Ensenyament Oficial on s’hagin
desenvolupat els estudis o proves, segons sigui l’opció a la qual l’estudiant presenti la seva
candidatura.
a) Acreditació dels resultats obtinguts a les PAU
b) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en la Cicles
Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.
c) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en la Cicles
Formatius de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.
d) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en el Grau
Universitari
Full de sol·licitud de transferència bancària (veure apartat “Impresos”)
Altra documentació: __________________________________________________________________________

DEMANO
Que s’admeti a tràmit la meva candidatura al Premi d’Excel·lència per als estudis de:
....................................................................................................................................................................

Igualada,____ de/d’_______________de 2021

Signatura

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Ajuntament d’Igualada.
Atendre sol·licitud i gestionar els premis
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Altres administracions competents en la matèria. Persones que accedeixen a dades per aplicació de la publicitat activa.
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic:
atencio.ciutadana@aj-igualada.net o al correu postal a l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: https://ja.cat/AqQlV
Responsable del tractament
Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris
Exercici de drets dels interessats
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