BASES CONVOCATÒRIA BEQUES COOPERATIVA ELÈCTRICA 2019
1.

BENEFICIARIS: PERSONES FÍSIQUES amb contracte de subministrament en vigor de COOPERATIVA ELÈCTRICA BENÈFICA
SAN FRANCISCO DE ASÍS que identifiquen l’alumne destinatari de la beca.

2.

DESTINATARIS: El titular del conctracte, el seu cònjuge, fill/a o persona sota la seua tutela que curse algun dels següents estudis
reglats:
-Infantil-Primària-ESO-Escola de Música
-BAT- Cicles Formatius-Conservatori de Música
-Universitat: Graus, inclòs el Conservatori Superior de Música, i Màsters (matrícula mínima: 48 crèdits)
NINGUN destinatari podrà estar inclòs en més d’una sol·licitud.
NINGUN beneficiari rebrà més d’UNA beca.
No hi haurà més d’un destinatari seleccionat per unitat familiar de convivència.
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Les sol·licituds es presentaran a les Oficines de la Cooperativa Elèctrica des de el dia 10 de
Setembre de 2019 fins al dia 25 d’Octubre de 2019 a les 14.00 hores.
4. DATA DEL SORTEIG: L’adjudicació i el posterior sorteig se celebrarà davant un notari, s’efectuarà a novembre, en acte públic a la
seu de la Cooperativa, el dia i l’hora que oportunament es comunicarà.
5. PUBLICACIÓ RESULTATS SORTEIG: La concessió d’una beca serà publicada mitjançant un llistat exposada a la seu de la
Cooperativa i en la web www.enercoop.es, 7 dies després de la celebració del sorteig.
6. PAGAMENT DE L’IMPORT DE LES BEQUES: S’efectuarà en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar de la publicació al
web del sorteig, mitjançant transferència bancària al compte expressat en aquesta sol·licitud i la titularitat correspon al soci.
7. PROCEDIMIENT D’ASSIGNACIÓ DE BEQUES.
a)
SISTEMA D’ASSIGNACIÓ DIRECTA:
Serà assignat per aquest sistema el 60% de les beques convocades, en cada modalitat.
Requisit: S’ha de justificar que el cap de família i el seu cònjuge s’encontren en situació d’aturats amb una antiguitat mínima del dia
30 d’abril del present any.
Si hi haguera més sol·licituds que nombre de beques convocades per aquest sistema, es procedirà a un sorteig davant d’un Notari
entre les sol·licituds que complisquen amb tots els requisits establerts en las bases. Els beneficiaris no seleccionats en el sorteig o
que no complisquen les bases per acollir-se en aquest sistema passaran automàticament a incloure’s en el Sistema General
d’Assignació per Sorteig.
Si hi haguera menys sol·licituds que nombre de beques convocades per aquest sistema i restaren sense assignar, aquestes seran
acumulades a les convococades pel Sistema General d’Assignació per Sorteig.
b)
SISTEMA GENERAL D’ASSIGNACIÓ PER SORTEIG.
Serà assignat per aquest sistema el 40% de beques convocades, en cada modalitat, més les que restaran sense assignar, en el seu
cas, en el Sistema d’Assignació Directa. Per a l’assignació mitjançant aquest sistema es realitzarà un sorteig davant d’un Notari entre
les sol·licituds presentades que complisquen amb els requisits de les bases que els siguen exigibles a cada una d’elles.
8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
a) Sol·licitud emplenada amb totes les dades requerides.
b) Fotocòpia del Llibre de Família, i dels DNIs del beneficiari, el cònjuge i el destinatari.
c) En cas de família monoparental (viudetat, separació o divorci): certificat del Jutjat de Pau acreditativa de la situació corresponent.
d) Certificat o fotocòpia de titularitat del compte bancari d'abonament, on es reflecteixi que el soci és titular de la mateixa.
I a més, per accedir al Sistema d’Assignació Directa:
- Certificat/s del SERVEF referit al cap de família i al seu cònjuge d’estar en situació d’aturat amb una antiguitat anterior al
30/04/2018.
Segons el tipus de beca:
a)
Si sol·licita beca per a BAT-Cicles Formatius: Certificat del Centre escolar en el qual el destinatari estiga matriculat per al curs
2019-20.
b)
Si sol·licita beca per a la Universitat: Certificat de la Secretaria de la Facultat corresponent del nombre de crèdits en els quals
el destinatari s’encontra matriculat el curs 2019-20. Si el nombre de crèdits matriculats fóra menor de 48, caldrà certificar que
s’ ha matriculat de tots els crèdits que li resten per obtindre el grau o la titulació que corresponga, i sempre que el cost de la
matrícula siga igual o superior a l’import de la beca que es concedeix.
Tractament de Dades Personals:
Responsable: Identitat: ENERCOOP - Fundació de la Comunitat Valenciana de la Cooperativa Elèctrica San Francisco de Asís; NIF:
G53433561; Adreça postal: COR DE JESÚS, 17; Telèfon: 965400862; e-mail: dpd@enercoop.es. "En nom de la Fundació tractem la
informació que ens facilita per tal de participar en el sorteig de beques i realitzar, en cas de ser beneficiari, el pagament de la beca. En
compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la Protecció de les
Persones Físiques pel que fa al tractament de Dades Personals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, Cooperativa Elèctrica Benèfica Sant Francesc d'Assís, Coop. V. informa que les dades
proporcionades es conservaran durant el termini d'un mes des de la realització del sorteig o en el cas de ser beneficiari durant el
termini necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una
obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en ENERCOOP estem tractant les seves dades personals, així mateix
l'informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició i portabilitat de les seves
dades de caràcter personal enviant bé un e-mail amb aquesta petició i còpia del DNI a dpd@enercoop.es o bé a l'adreça C / COR dE
JESÚS, 17, 03330 Crevillent (Alacant).

CONVOCATÒRIA DE BEQUES 2019
92 BEQUES D’ESTUDIS UNIVERSITARIS…………………………..
100 BEQUES DE B.A.T.-CICLES FORMATIUS……………………….
400 BEQUES D’ INFANTIL-PRIMÀRIA-ESO……………………………

250 € CADA UNA
90 € CADA UNA
70 € CADA UNA

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES DIA 25 D’OCTUBRE

TITULAR SOL·LICITANT:
Nom: _______________________________________

Núm. contracte:_______

Domicili: ____________________________________________ 03330 CREVILLENT
D.N.I.: ______________________
Tfn. contacte: _____________________
CÒNJUGE:
Nom: _______________________________________
D.N.I.:_______________
COMPTE CORRENT: IBAN:________-_________-_________-_________-__________-_________
COOPERATIVA ELÈCTRICA BENÈFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, C.V.
C/ Sagrado Corazón de Jesús, 17
03330 Crevillent (Alacant)
Benvolguts senyors/es meus/es:
Com a titular d’un contracte d’aquesta Cooperativa Eléctrica, em dirigisc a vostés per sol·licitarlos la concessió d’una beca d’estudis, en les condicions previstes en les Bases de Convocatòria publicades per al present any
a favor dels Destinataris (titular, cònjuge o fill/a) que actualment siguen matriculats en Centres d’Estudis, que cursen UN
dels següents estudis reglats: (INFANTIL-PRIMÀRIA-E.S.O-ESCOLA DE MÚSICA; B.A.T. – CICLES FORMATIUS-CONSERVATORI
DE MÚSICA; UNIVERSITAT (INCLÒS EL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA). De la mateixa manera, per al supòsit de
resultar beneficiari de la beca sollicitada, autorizo Enercoop perquè les dades del beneficiari i del destinataria (nom,
cognom) siguin exposats en el llistats es es publicaran:

(*) Subratlle allò que pertoque.

Destinatari

N.I.F.

Parentesc
(*) Soci-Cònjuge-Fill

(*) Soci-Cònjuge-Fill

(*) Soci-Cònjuge-Fill

Estudis
(*) INFANTIL-PRIMÀRIA-E.S.O-ESCOLA DE MÚSICA;
B.A.T. – CICLES FORMATIUS-CONSERVATORI DE
MÚSICA; UNIVERSITAT (INCLÒS EL CONSERVATORI
SUPERIOR DE MÚSICA)
(*) INFANTIL-PRIMÀRIA-E.S.O-ESCOLA DE MÚSICA;
B.A.T. – CICLES FORMATIUOS-CONSERVATORI DE
MÚSICA; UNIVERSITAT (INCLÒS EL CONSERVATORI
SUPERIOR DE MÚSICA)
(*) INFANTIL-PRIMÀRIA-E.S.O-ESCOLA DE MÚSICA;
B.A.T. – CICLES FORMATIUS-CONSERVATORI DE
MÚSICA; UNIVERSITAT (INCLÒS EL CONSERVATORI
SUPERIOR DE MÚSICA)

En cas d’haver-hi més destinataris pot omplir els impresos necessaris.

Tot esperant que vosté antenga la meua petició, aprofite l’ocasió per saludar-lo molt atentament.
Crevillent, _____ de ____________ de 2019
(Signatura)

===================================================================================
(LLIJA ATENTAMENT LES BASES DE CONVOCATÒRIA, LES INSTRUCCIONS PER OMPLIR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL
APORTAR EN CADA CAS, LES QUALS SÓN AL DORS DEL DOCUMENT)
QUALSEVOL OMISSIÓ, DADA INCORRECTA, INFRACCIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA O MANCA D’APORTACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR SUPOSARÀ LA NUL·LITAT DE LA PRESENT SOL·LICITUT I LA PÈRDUA DEL DRET A LA BECA QUE
HAGUERA POGUT SER CONCEDIDA. QUALSEVOL RECLAMACIÓ, INCIDÈNCIA O INTERPRETACIÓ DE LES BASES, SERÀ COMPETÈNCIA
EXCLUSIVA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ.

