
 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA 
 

1. Convocatòria 
 

Beques de formació professional arxivística, relacionada amb l’activitat parlamentària i 
administrativa i els fons documentals de les Corts Valencianes 

Convocatòria de data: 

 
 

2. Dades de la persona sol·licitant 
 

Cognoms:  
 

Nom: 

Data de naixement: 
 

Nacionalitat: 

DNI/NIE 
 

Telèfon: Correu electrònic: 

Domicili: 
 

Codi postal: 
 

Municipi: Província: 

 
Per a notificacions (marqueu una de les opcions) 

  accepte l’adreça electrònica que figura en aquesta sol·licitud.  

 sol·licite la pràctica de notificació electrònica en la seu electrònica de les Corts 

Valencianes, d’acord amb el que es disposa en l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

3. Declaració responsable 
 
La persona que subscriu DECLARA, sota la seua responsabilitat, que: 

a) No incorre en cap de les prohibicions per  a obtenir la condició de persona 

beneficiària establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, i que compleix amb les bases de la convocatòria i la 

resta de normes que siguen aplicables. 

b) No és beneficiària d’un altra beca de pràctiques professionals o d’aquesta 

mateixa beca en una convocatòria anterior durant un període superior a un 

semestre. 



c) Totes les dades contingudes en la sol·licitud i en el currículum que s’hi adjunten 

són verídiques i es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i 

queden a disposició de les Corts Valencianes per a la comprovació, el control i la 

inspecció que s’estimen oportuns.  

d) Li és aplicable l’apartat 1 de l’article 22 del reglament de la Llei 38/2003, general 

de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i es troba al 

corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat i de les 

obligacions amb la Seguretat Social, en els termes exigits en els articles 18 i 19 

del reglament esmentat. 

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o 

manifestació, com també la manca d’acreditació dels requisits exigits, determina 

l’exclusió del procediment (article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques). 

 
4. Sol·licitud 

 
Atès que reunisc les condicions exigides en la convocatòria de les beques de formació 

arxivística, sol·licite que s’admeta aquesta sol·licitud. Accepte les bases publicades per a 

realitzar les beques de formació i em compromet a assistir i participar plenament en els 

programes que s’establisquen si en sóc adjudicatari o adjudicatària. 

 
5. Currículum 

 
Titulacions oficials 
 

Titulació objecte de la convocatòria 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Nota mitjana expedient acadèmic 

 
 
 
 
Altres titulacions superiors 
 

Titulació objecte de la convocatòria 
 
 



Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Nota mitjana expedient acadèmic 

 

Titulació objecte de la convocatòria 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Nota mitjana expedient acadèmic 

Titulació objecte de la convocatòria 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Nota mitjana expedient acadèmic 

 
Cursos sobre la matèria objecte de la convocatòria 
 
Cursos postgrau 
 

Denominació del curs 
 
 

Institució organitzadora 
 
 

Data de l’obtenció del títol Oficial o propi  
 

Crèdits/hores 

 
 

Denominació del curs 
 
 

Institució organitzadora 
 
 

Data de l’obtenció del títol Oficial o propi  
 

Crèdits/hores 

 



 

Denominació del curs 
 
 

Institució organitzadora 
 
 

Data de l’obtenció del títol Oficial o propi  
 

Crèdits/hores 

 
Altres cursos 
 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 
 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 
 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 



 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 

Denominació del curs 
 
 

  



Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 
Idiomes (equivalència segons el Marc comú europeu de referència) 
 
Llengua materna 

 



 
Valencià  

 

 
Altres idiomes 
 

Idioma 
 

Nivell 

 

Idioma 
 

Nivell 

 

Idioma 
 

Nivell 

 

Idioma 
 

Nivell 

 
 
Coneixements d’informàtica aplicats a l’arxivística, la gestió documental o l’activitat 
parlamentària 
 
Cursos 
 

Denominació del curs 
 
 

Institució en la qual es va obtenir el títol 
 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Hores 

 
 
Altres mèrits 
 
Doctorat 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Universitat 

 
Màster universitari 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Universitat 

 



Diploma d’estudis avançats o suficiència investigadora 
 

Data de l’obtenció del títol 
 

Universitat 

 
Publicacions relacionades amb la matèria objecte de la convocatòria 
 

Títol 
 

Dades publicació 
 

Nombre de pàgines 

 
 

Títol 
 

Dades publicació 
 

Nombre de pàgines 

 
  



 
 
 

Títol 
 

Dades publicació 
 

Nombre de pàgines 

 
(Podeu afegir fulls addicionals per fer-hi constar mèrits.) 

 
 

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

 
[Signatura] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOLT EXCEL·LENT SENYOR PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
 
 

De conformitat amb el que hi ha disposat en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, el responsable del tractament de les 

vostres dades són les Corts Valencianes. Les dades es tracten amb la finalitat de gestionar els concursos d’oposicions, com també per a 

l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. La legitimació per a l’ús de les vostres dades està basada en l’exercici 

de poders públics atorgats a aquesta entitat i en el consentiment de la persona interessada. Se cedeix informació a altres administracions 

públiques o en cas d’obligació legal. Els resultats es publiquen si així es considera. Les dades es conserven en l’arxiu de la institució durant els 

terminis definits en la normativa pròpia de gestió documental. Les persones interessades poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, 

supressió, oblit i limitació del tractament, mitjançant instància presentada davant del Registre General de les Corts Valencianes. Així mateix, en 

cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, poden interposar una reclamació davant del nostre delegat de Protecció de 

Dades dpd@corts.es o, si escau, davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 
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