
ANNEX I 
 
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN ELS PREMIS PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE 
SANT JOSEP QUE HAGIN ACABAT D’UNA FORMA MÉS BRILLANT ELS SEUS ESTUDIS 
UNIVERSITARIS O DE CFGS DURANT EL CURS 16/17 
 
SOL·LICITANT 
Nom i llinatges sol·licitant: 
DNI sol·licitant:  
Domicili sol·licitant:  
Telèfon: 
Adreça electrònica:  
 
REPRESENTANT 
Nom i llinatges representant: 
DNI representant: 
Domicili representant:  
Telèfon representant 
Adreça electrònica: 
Parentesc amb el sol·licitant:  
 
EXPÒS: 
1. Que m’he assabentat de la convocatòria de premis per als estudiants del municipi de 
Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS 
durant el curs 16/17. 
2. Que durant el curs 2016-2017 he finalitzat els següents estudis:  
□ Estudis universitaris 
□ Cicle formatiu de grau superior 
       • Nom dels estudis per als quals s’opta a premi (finalitzats curs 16-17): ................ 

 
3. Que la nota mitjana del meu expedient acadèmic  és igual o superior a 8,00 o equivalent. 

• Nota mitjana: ................... 

 
SOL·LICIT: 
 
Participar en la convocatòria de premis  per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa 
Talaia que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant 
el curs 16/17. 
 
Així mateix, adjunt:  
 
□ Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què   ho fa, mitjançant fotocòpia del 
seu DNI, NIF o altre document acreditatiu. 
□Identificació de qui serà el beneficiari mitjançant fotocòpia del seu DNI, NIF o altre document 
acreditatiu. 
□ Declaració responsable d’estar empadronat de manera continuada al municipi de Sant Josep 
de sa Talaia des  d’abans de l’1 de gener de 2013 (annex II). 
□ Declaració responsable per part del beneficiari de trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i autorització a l’Ajuntament per sol·licitar a l’Agència 
Tributària i a la Seguretat Social les dades del sol·licitant, que siguin necessàries (annex II). 
□ Declaració  responsable del beneficiari de no trobar-se incurs en cap de les causes 
d’incompatibilitat i de complir  els requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. En cas de ser menor d’edat la declaració haurà de ser 
signada pel pare, mare o tutor legal (annex II). 
□ Original o còpia confrontada amb l’original del títol oficial corresponent als estudis universitaris 
o de CFGS pels quals s’opta a premi o, si no n’hi ha, del document que acrediti que han estat 
satisfets els drets per a l’expedició del títol.  
□ Certificat acadèmic de les assignatures cursades, amb expressió, si escau, dels crèdits 
assignats a cadascuna i qualificacions obtingudes en els estudis conduents a l’obtenció del títol 
oficial corresponent als estudis universitaris pels quals s’opta a premi.  



□ Certificat acadèmic personal dels mòduls/matèries cursades, amb expressió, si escau, de les 
hores assignades a cada un i  qualificacions obtingudes en els estudis conduents a l’obtenció del 
títol oficial corresponent als estudis del cicle formatiu de grau superior. 
□ Pla d’estudis dels estudis universitaris cursats, amb expressió de la seva càrrega lectiva o pla 
d’estudis del CFGS cursat. 
□Imprès  de transferència bancària facilitat per l’Ajuntament degudament emplenat amb les 
dades bancàries actualitzades. En cas d’haver-lo presentat en altres ocasions no serà necessari 
tornar-lo a presentar. 
 
 
Sant Josep de sa Talaia, ....d....................de 2017 
 
(signatura) 
 
 
 
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA 
 
 

 


