Registre d’entrada

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER CURSAR
ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU I POST
GRADUACIÓ UNIVERSITÀRIA CURS 2021-2022
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
Títol dels estudis
Centre universitari
Crèdits totals del títol
Total crèdits matriculats aquest curs
Total crèdits aprovats aquest curs

EXPOSO
Que d’acord amb el que disposen les bases específiques de subvencions per cursar
estudis de grau i post graduació universitària.

DECLARO

□ Que fa sis mesos, o més, que estic empadronat a Igualada .
□ Que em comprometo a complir les condicions de la subvenció.
□ Que NO he gaudit de bonificació en la matrícula per als estudis universitaris del
1

curs acadèmic 2021/2022, com a conseqüència de l’obtenció de la beca Equitat o
de la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

□ Que SI que he gaudit de bonificació del ...................% en la matrícula per als

estudis universitaris del curs acadèmic 2021/2022 com a conseqüència de
l’obtenció de la beca Equitat o de la beca del Ministeri d’Educació i Formació
Professional.

1

L’Ajuntament d’Igualada comprovarà d’ofici l’empadronament de l’estudiant beneficiari.
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DEMANO
La concessió d’una subvenció per a cursar els estudis de Grau o post graduació universitària que s’han
detallat.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Dades identificatives de la persona interessada DNI o NIE, o bé documentació acreditativa de la
representació.
Matrícula dels estudis universitaris de grau o post graduació universitària amb detall de les
assignatures i dels crèdits matriculats.
Certificat detallat o document acreditatiu de les qualificacions obtingudes i dels crèdits aprovats.
Document justificatiu d’haver gaudit de bonificació en la matrícula, com a conseqüència de
l’obtenció de la beca Equitat o de la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional (només
en el cas que així s’hagi declarat).
Full de sol·licitud de transferència bancària (veure apartat “Impresos”)
Altra documentació: __________________________________________________________________________

En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament d’Igualada en el
darrer any, i s’indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.
La manca d’aportació de qualsevol d’aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit,
s’entendrà com a desistiment de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.

Igualada,____ de/d’_______________de 2022

Signatura

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris
Exercici de drets dels interessats

Ajuntament d’Igualada.
Gestionar i tramitar les subvencions
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
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