
 SOL·LICITUD BECA SEGIMON SERRALLONGA

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms

NIF  Data de naixement 

Domicili

Codi postal Localitat

Telèfon Adreça electrònica

 Estudis superiors o en curs:

Universitat on s'han cursat els 
estudis:

2. DADES DEL PROJECTE D'ESTUDIS PER AL QUAL SE SOL·LICITA LA BECA

 Projecte d'estudi pel qual se sol·licita la beca:

Universitat o centre on es vol cursar els estudis d'ampliació:

 Durada dels estudis d'ampliació:

 No vull rebre notificació electrònica.

 Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del que disposa la Llei 39/2015. 
Amb aquesta finalitat, facilito en aquesta sol·licitud, l'adreça electrònica i el telèfon mòbil. Aquesta es donarà practicada 
quan hagi transcorregut deu dies de la posada a disposició encara que no s'hagi accedit al seu contingut. 
 



3. PRESSUPOST PREVIST PEL PROJECTE D'ESTUDIS PEL QUAL SE SOL·LICITA LA BECA

Desplaçaments 

Matrícula

Instal.lació, allotjament i manutenció

 Previsió de despeses 

Material d'estudi

Altres. Especificar:

  TOTAL DESPESES:

 Previsió d'ingressos

 Fons propis

 Beca Segimon Serrallonga

Altres. Especificar:

  TOTAL INGRESSOS:

Diferència entre ingressos i despeses: 



4. DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que reuneix els requisits, per a ser beneficiària, 
previstos a l'Article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents: 
a) No haver estat condemnada mitjançant sentencia ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir 

subvencions o ajuts públics. 

b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, 
haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat habilitada d'acord a la Llei 
Concursal sense que hagi finalitzat el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de 
qualsevol contracte celebrat amb l'Administració. 

d) No trobar-se en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes 
d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques, o 
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes 
matèries. 

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social 
imposades per la disposició vigent, en la forma que es determini reglamentàriament. 

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 

g) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament. 

h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir 
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 

i) Que l'activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es disposa 
dels corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que no ha estat condemnada amb 
sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals. 

j) Que no és beneficiària d'una altra beca o subvenció per a la mateixa activitat a d'altres Administracions 
Públiques o entitats privades. 

k) Que accepta les bases que regulen la Beca Segimon Serrallonga per a l'ampliació d'estudis a 
l'estranger i es compromet a complir les condicions de la beca. 

 



5. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

DNI sol.licitant

Currículum Vitae

Títol acadèmic o resguard de la seva sol.licitud

Acreditació del coneixement de la llengua del país on se sol.licita ampliar els estudis.

Dos informes que avalin la sol.licitud 

Memòria explicativa del projecte d'estudis pel qual se sol.licita la beca. Ha d'incloure les dades del centre 
d'estudis superiors on es cursi l'ampliació d'estudis i altres dades d'interès.

 Altra documentació. Específicar:

a)

b)

c)

Amb la presentació d'aquesta sol·licitud autoritzo a l'Ajuntament de Torelló per tal que en el cas de resultar 
beneficiari, aquest ens obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. 
  
 

 Signatura de la persona  beneficiària 
o representant legal 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics ( Article 6.1.e del RGPD 2016/679 )

Responsable del tractament Ajuntament de Torelló

Finalitat del tractament 
  
Gestionar les actuacions i promocions de l'activitat cultural al municipi.

Exercici de drets dels 
interessats

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu 
electrònic torello@ajtorello.cat o al correu postal a l'Ajuntament  a  C/ Ges d'Avall 5, 08570, Torelló ( Barcelona )

Informació     addicional         Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web http://www.ajtorello.cat

    Consentiment exprés Mitjançant la formalització d'aquest formulari, vostè consenteix que l'Ajuntament de Torelló amb NIF P-0828500-I,
com a responsable del tractament, processi les dades proporcionades directament per vostè.

Certificació acadèmica d'estudis

Model de dades bancàries creditors

mailto:torello@ajtorello.cat
http://www.ajtorello.cat

 SOL·LICITUD BECA SEGIMON SERRALLONGA
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
2. DADES DEL PROJECTE D'ESTUDIS PER AL QUAL SE SOL·LICITA LA BECA
 Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del que disposa la Llei 39/2015. Amb aquesta finalitat, facilito en aquesta sol·licitud, l'adreça electrònica i el telèfon mòbil. Aquesta es donarà practicada quan hagi transcorregut deu dies de la posada a disposició encara que no s'hagi accedit al seu contingut.
 
3. PRESSUPOST PREVIST PEL PROJECTE D'ESTUDIS PEL QUAL SE SOL·LICITA LA BECA
 Previsió de despeses 
Altres. Especificar:
  TOTAL DESPESES:
 Previsió d'ingressos
Altres. Especificar:
  TOTAL INGRESSOS:
Diferència entre ingressos i despeses: 
4. DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos a l'Article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:
a)         No haver estat condemnada mitjançant sentencia ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.
b)         No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat habilitada d'acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c)         No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
d)         No trobar-se en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e)         Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per la disposició vigent, en la forma que es determini reglamentàriament.
f)         No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g)         Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament.
h)         No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
i)         Que l'activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es disposa dels corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que no ha estat condemnada amb sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals.
j)         Que no és beneficiària d'una altra beca o subvenció per a la mateixa activitat a d'altres Administracions Públiques o entitats privades.
k)         Que accepta les bases que regulen la Beca Segimon Serrallonga per a l'ampliació d'estudis a l'estranger i es compromet a complir les condicions de la beca.
 
5. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Amb la presentació d'aquesta sol·licitud autoritzo a l'Ajuntament de Torelló per tal que en el cas de resultar beneficiari, aquest ens obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics.
 
 
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament
Exercici de poders públics ( Article 6.1.e del RGPD 2016/679 )
Responsable del tractament 
Ajuntament de Torelló
Finalitat del tractament 
 
Gestionar les actuacions i promocions de l'activitat cultural al municipi.
Exercici de drets dels interessats
D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic torello@ajtorello.cat o al correu postal a l'Ajuntament  a  C/ Ges d'Avall 5, 08570, Torelló ( Barcelona )
Informació     addicional 
        Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web http://www.ajtorello.cat
    Consentiment exprés
Mitjançant la formalització d'aquest formulari, vostè consenteix que l'Ajuntament de Torelló amb NIF P-0828500-I, com a responsable del tractament, processi les dades proporcionades directament per vostè.
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