ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN118A

SOLICITUDE

BOLSA DE FORMACIÓN NO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
PARA O PROGRAMA DE TRABALLO DO CONSELLO GALEGO DE CONSUMIDORES E
USUARIOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras bolsas ou axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra bolsa ou axuda, de acordo co disposto no artigo 5.d) das bases reguladoras.
Si solicitou e concedéronselle outras bolsas ou axudas, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que nas datas que a continuación se relacionan solicitou as seguintes bolsas ou axudas, e estas están pendentes de resolución:
ORGANISMO

DATA DE SOLICITUDE

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas bolsas e axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou
doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Non estar percibindo ningunha compensación económica derivada dunha actividade profesional por conta propia ou allea e non estar
percibindo a prestación por desemprego.
4. Non padecer ningunha enfermidade nin limitación física ou psíquica que imposibilite o cumprimento das súas obrigas como bolseiro/a.
5. Non incorrer en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
6. Non incorrer en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
7. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
8. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación académica oficial, en que conste a nota media do expediente académico da titulación universitaria con que concorre.
Curriculum vitae no cal se relacionen os estudos cursados e, se é o caso, a experiencia profesional.
Documentos acreditativos de todos os méritos alegados no curriculum vitae.
Xustificante do pagamento dos dereitos de expedición da titulación correspondente, se é o caso.
Títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais, se é o caso.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificado de datos padroais
Celga 4 ou documento acreditativo do nivel de coñecemento do idioma galego expedido polos órganos competentes en
materia de política lingüística
Título/s universitario/s de licenciado ou graduado
Certificado do importe de prestación de desemprego, percibido na data actual
Certificado de situación actual de desemprego
Certificado da condición de bolseiro/a
Certificado das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidades Temporais e Maternidade
Certificado de estar ao día nas súas obrigas coa AEAT
Certificado de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día nas súas obrigas coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o
Instituto Galego do Consumo e da Competencia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
igc.informacion@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión dunha bolsa de formación para o programa
de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

