Departament responsable:
Joventut
Carrer de Castella, 19
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00 (Ext.:24150)
joventut@eivissa.es
www.eivissa.es/vilajove

sac@eiviss

SOL·LICITUD PER OPTAR ALS
PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS CONVOCATÒRIA 20____/20____
DNI/NIE:

Adreça:

Núm.:

Municipi:

Província:

Altres (polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic(*):

Telèfon:

Fax:

Bloc:

Esc.:

Pis:

Porta:

CP:

Mòbil:

(*) Adreça de correu electrònic per a l’enviament dels avisos regulats a l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

PERSONA REPRESENTANT (si la persona sol·licitant és menor d'edat o tenen compte bancari compartit)
Nom i llinatges:
DNI/NIE:
Parentiu amb la persona sol·licitant:
Telèfon:
DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:
Mitjà preferent de notificació:

Correu electrònic(*):
 Sol·licitant
 Notificació en paper

 Representant
 Notificació telemàtica(**)

(**) Es requereix certificat electrònic vàlid. No és el correu electrònic.

DOCUMENTS QUE S'APORTEN
 DNI de la persona sol·licitant.
 DNI de la persona representant (si escau).
 Certificat de qualificacions de l'expedient, signada i amb el segell del centre educatiu (original).
 Sol·licitud d'alta o modificació de dades bancàries (M-004).
 Manifest la meva OPOSICIÓ a que per part de l’Ajuntament d’Eivissa es recapti i verifiquin les
dades consignades per mitjans telemàtics necessaris i disponibles per les administracions públiques.
En cas de manifestar oposició haurà de presentar:
-Certificats d’estar al corrent d’obligacions amb l’AEAT i la Seguretat Social.
EXPÒS:
Que en el curs acadèmic 20____/20____ he acabat els meus estudis de batxillerat o formació
professional en la modalitat de _________________________ al centre _______________________
____________________amb la qualificació final de ______________________________.
SOL·LICIT:
Participar en la convocatòria de l'any ______________ dels premis al millor expedient
acadèmic, de l'Ajuntament d'Eivissa.
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Declar que la informació aportada a la sol·licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en
documentació pública. L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb
l’administració pública de forma electrònica per qualsevol tràmit de un procediment administratiu.

PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges:

Eivissa, ___ de/d’ ______________ de 20 ___
(Signatura)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA
Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament
d'Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu
exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant
instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.
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CERTIFICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE L'EXPEDIENT
Jo __________________________________ amb DNI/NIE ___________________________,

Declar que la informació aportada a la sol·licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en
documentació pública. L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb
l’administració pública de forma electrònica per qualsevol tràmit de un procediment administratiu.

com a secretari/secretària del centre ______________________________________________,

CERTIFIC
que les dades de l'expedient acadèmic de l’alumne/a, __________________________ amb
DNI/NIE ________________________, que es troba custodiat en aquest centre educatiu, són:

1r any
Assignatura

2n any
Nota

Assignatura

Nota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ha finalitzat els estudis de batxillerat o formació professional en la modalitat _______________
_________________________ al centre ___________________________________________
en el curs 20___/20___ i ha obtingut una qualificació final de ___________________________.

Eivissa, ___ de/d’ ______________ de 20 ___
(Signatura del secretari/ària i segell del centre)
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EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA
Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament
d'Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu
exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant
instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.

