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AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Beques per assistència als Cursos realitzats en el marc del Projecte “Promoció de 
l’Ocupació a la Indústria Local del Bages 2018-2020”   
 

FORMULARI DE SOL·LICITUD 
 
1. Dades de la persona sol·licitant 

 
Nom i cognoms:  
Número de passaport NIE/DNI: 
Adreça:  
Població: 
Codi postal: 
Tel. Fix: 
Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 
Nivell d’Estudis: 
Es troba inscrit en l’Oficina de Treball del SOC com a:    
          Demandant d’ocupació              Demandant de millora d’ocupació 
 

( En cas de voler rebre les comunicacions i notificacions a través de mitjans electrònics) 

 
 Sol·licito rebre les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa 
relacionades amb aquesta petició a través de mitjans electrònics. 
 

 

2. Dades del Curs 

 
Curs realitzat o a realitzar:        
 
 
Durada: 
 
 
3. Domiciliació bancària 

 

Entitat financera: 
Titular del compte: 
DNI/NIF: 
Domicili: 
Telèfon de contacte: 
 
IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM. DE COMPTE 

                        

 
 
 

4. Declaració de subvencions rebudes o sol·licitades 

 
En relació amb la convocatòria de beques per assistència als Cursos realitzats en el marc del 
projecte “Promoció de l’Ocupació a la Indústria local del Bages 2018-202”, els/les sol·licitants 
DECLAREN 
 
1. Que, a més d’aquesta ajuda, 

 



 No han sol·licitat ni han rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres 

administracions públiques o d’ens públics o privats. 
 

 Han sol·licitat / rebut els següents ajuts per a la mateixa finalitat: 

 
Sol·licitant Organisme Data sol·licitud Import 

sol·licitat 
Import atorgat 

     

     

     

 
 

5. Declaració responsable 

 
La persona que signa, actuant en nom i interès propi DECLARA: 
 

- El/la sol·licitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions 

- El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o obtingui 
amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

- El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa 
vigent d’aplicació. 

- Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de 
Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 

- Que es troba al corrent  en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i 
amb Hisenda Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a 
declarar, o bé, en el supòsit d’obligacions amb la Hisenda Municipal , que disposa d’un informe 

de vulnerabilitat emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament. Aquesta declaració comporta 
l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al 
corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i l’Hisenda municipal a 
través de certificats telemàtics  

 

6. Documentació a adjuntar 

 
a) Per ta tots els sol·licitants 
 
 Còpia compulsada del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant 

 Còpia de la targeta de demandant d’ocupació 

 Còpia del títol de la ESO o equivalent o bé una titulació superior o bé informe tècnic de 

valoració indicant l’adequació de la participació al curs atenent a la seva experiència 

laboral en el sector. 

 Certificat i/o informe positiu de realització del Curs o bé document acreditatiu de la seva 

inscripció. 

 Altra documentació que es consideri oportuna.  

 

b) Per als sol·licitants que són demandants de millora d’ocupació 

 
 Document acreditatiu dels ingressos salarials anuals de l’exercici anterior.  
 
 

7. Protecció de dades 

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us 

informem el següent:  

Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 
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Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
rgpd@ajmanresa.cat  www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Gestió dels tràmits relatius a la concessió de beques per 
assistència als Cursos realitzats en el marc del projecte 
“Promoció de l’Ocupació a la Indústria Local del Bages 
2018-2020”   

Legitimació El tractament és necessari per al compliment de les 
obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Manresa (art. 6 
RGPD) 

Persones destinatàries  Les vostres dades no se cediran a tercers, llevat de les 
obligacions de publicitat i transparència d’ajuts i 
subvencions establertes en les Lleis 38/2003, general de 
subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern i altres establertes 
legalment. 

Drets de les persones interessades  Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, 
cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne 
la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de 
l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a 
dpd@ajmanresa.cat 
(art. 15 a 22 RGPD) 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd 

 

Consentiment per al tractament de dades 

   Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

 

8. Data i signatura                                                  

 
Signatura:  

 
 

 
 

Manresa, ................... de ........................................ de 2019 
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