TERCERA CONVOCATÒRIA BEQUES FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH AYMERICH
FORMULARI DE SOL.LICITUD
(Preguem ompli les dades en Majúscules)
Dades identificació
Nom

Cognoms

DNI

Data naixement
(DD-MM-AAAA)

Dades de contacte
Carrer
(Nom carrer, número, pis i porta)
Població

Codi postal

Tel. fix:

Mòbil

E-mail
Esudis pels quals s'opta i documentació aportada (marcar amb una X les que corresponguin)
Cicles formatius de grau mitjà o superior o
estudis universisaris de grau
Documentació específica que s'aporta en funció dels estudis als que s'opta per la Beca
Cicles formatius de grau mitjà o superior,
estudis universitaris de grau
Certificat emès pel centre d'estudis de
la Cerdanya amb la nota mitjana final
d'ESO
Certificat emès per centre d'estudis de
la Cerdanya o del Berguedà amb la nota
mitjana final de Batxillerat
Certificat emès per centre d'estudis de Grau
amb la nota mitjana final del curs 2017-2018
Còpia compulsada de la matrícula pagada
del curs 2018-2019 del centre on
es cursen els estudis de grau mitjà
o superior o universitaris de grau
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FORMULARI DE SOL·LICITUD
(Omplir les dades amb majúscules)
Altra documentació acreditativa que s'aporta (marcar amb una X les que corresponguin)
Fotocòpia del DNI
Dades empadronament sol·licitant
Certificat empadronament emès per l'Ajuntament d'Alp, Das, Urús o Bagà
Aquest certificat d'empadronament anirà acompanyar d'una verificació per part de l'Ajuntament
corresponent de que els sol.licitants efectivament viuen al municipi d'empadronament.

Acreditació residència família
Assalariats
Còpia darrera nòmina d'una empresa amb raó social a les comarques de Cerdanya o Berguedà
Treballadors autònoms
Certificat d'alta d'obligacions fiscals (IAE) - Imprès 036/037 expedit a Olot o Girona
o Barcelona en el cas dels residents a Bagà.
Desocupats
Certificat conforme estan donats d'alta a les llistes del Servei d'Ocupació de la
comarca de la Cerdanya o del Berguedà
Jubilats
Justificant pensió domiciliada a una entitat bancària de la Cerdanya o del Berguedà
Signat a:
Data
(DD-MM-AAA)
Població
Signatura

D'acord amb estableix la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, dono el meu consentiment
per a que les dades de contacte que figuren en els formularis de sol·licitud de la beca, així com la resta de dades facilitades, s'incorporin al
fitxer titularitat de la Fundació Privada Bosch Aymerich, podent ser utilitzades per aquesta per a mantenir el contacte, enviant informació
sobre qualsevol tema relacionat amb les activitats de les beques esmentades en aquesta aplicació, així com altres activitats de la Fundació.
Declaro estar informat dels drets que m'assisteixen a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals contingudes en aquests
fitxers i que podré exercir-los dirigint-me per escrit a la Fundació privada Bosch Aymerich, al Carrer Tuset, 20-24, 3a planta de Barcelona
(08006).
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