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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 

INTERESSAT/DA 
Nom / Raó social  

NIF/NIE/CIF  

Data naixement  Edat  

Adreça  

Població  Codi postal  

Correu electrònic  Tel. mòbil  

REPRESENTANT *  
Nom / Raó social  

NIF/NIE/CIF  

*  En cas de menors de 18 anys ha de ser el pare/mare/tutor qui dóna l’autorització 
expressa per a la inscripció 

DADES DEL TALLER 
Nom  

Horari  

Dates  

Observacions  

    

EXPOSO 
Que sol·licito la inscripció al taller indicat, essent coneixedor que: 
- En el cas que no faci efectiu el pagament de la inscripció en el terminis i lloc de 

pagament indicat s’entén que renuncio a la plaça. 
- No es retornarà l’import de la inscripció en cap cas, tret que l’organitzador anul·lés 

l’activitat.  
- Si soc admès/a i no puc realitzar-lo, caldrà que ho comuniqui amb la major brevetat 

possible. 
- Autoritzo /(  No autoritzo) a l’Ajuntament de Malgrat de Mar a utilitzar les imatges 

enregistrades durant l'activitat en els diferents mitjans de comunicació municipals. 

DECLARO 
Que com a pare/mare o tutor del/de la menor soc coneixedor/a dels següents punts i els 
accepto: 

- El personal del Juliol Jove no administrarà medicació per malaltia que 
requereixi una atenció especial (injectables, via rectal, subcutanis,...). 

- En cas d’emergència mèdica es trucarà al 112. 
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- En cas de malaltia i/o simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, 
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre 
infecciós, el meu fill/la meva filla no podrà participar a les activitats del Juliol 
Jove. Així com tampoc ho podrà fer si ha estat en contacte estret amb algú 
confirmat positiu o amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 en els 
14 dies anteriors, sense possibilitat de retorn de la quota. 

- Les dades seran tractades segons el Reglament General Europeu de 
protecció de dades 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques, respecte al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació de les seves dades i segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Podeu exercir els vostres drets en els termes establerts a la legislació vigent, 
adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. 

- En cas que el/la jove no estigui vacunat/ada segons el Calendari de 
Vacunacions Sistemàtiques de Catalunya, o tingui el calendari pendent 
d’actualització, em faig exclusivament responsable de garantir interval mínim 
de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat, i i per tant exonero a 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i al personal del Juliol Jove de qualsevol 
responsabilitat per aquest motiu.  

- La quota dels tallers no serà retornable per motius no imputables a 
l’Administració. 

- La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels 

drets de prioritat, preinscripció o matrícula que puguin correspondre. 

SOL·LICITO 

Ser inscrit/a al taller indicat. 
 

Lloc i data  

Signatura 

 
 
 
 

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 3 

 

 

 

 

 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 
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AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL/A A CASA JULIOL JOVE 

MENOR 
Nom / Raó social  

NIF/NIE/CIF  

PARE/MARE/TUTOR/A 
Nom / Raó social  

NIF/NIE/CIF  

Adreça  

Població  Codi postal  

Correu electrònic  Tel. mòbil  

DECLARO 
Que totes les dades que queden ressenyades en aquest document d’inscripció són certes i 
autoritzo la participació del menor a totes les activitats i en cas d’alguna sortida que sigui 
necessària pel desenvolupament del taller Juliol Jove. 
 
Que:   Autoritzo que el meu fill/a marxi sol del Casal a l’hora d’acabament. 

   No autoritzo que el meu fill/a marxi sol del Casal a l’hora d’acabament, podent-lo 
 recollir a més del pare/mare tutor/a: 

Nom i cognoms:      DNI: 

Nom i cognoms:      DNI: 

Nom i cognoms:      DNI: 

Nom i cognoms:      DNI: 
 
Que en cas d’urgència s’ha de contactar amb: 

Nom i cognoms:      Telèfon: 
 
 

Lloc i data  

Signatura 

 
 

 
Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 3 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 
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INFORMACIÓ 
 
1 Notificacions electròniques 
Si aquesta instància genera una notificació per part de l’Ajuntament, serà obligatòriament 
electrònica per a: 1. Les persones jurídiques. 2. Les entitats sense personalitat jurídica. 3. 
Les que exerceixin una activitat professional per la qual sigui requisit la col·legiació 
obligatòria per als tràmits que realitzin en exercici d’aquest activitat professional. 4. Les que 
representin a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament. 
5. Els treballadors i les treballadores d’aquesta administració, d’acord amb l’art. 14 de la 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en endavant LPACAP. Els requisits tècnics per rebre una notificació electrònica 
es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
2 Consulta de documentació que té l’administració 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar pot consultar i accedir a documents de les persones 
interessades, elaborats per qualsevol administració pública, preceptius per a la tramitació i 
resolució de l’expedient, fonamentant-se en l’article 6.1.e. del Reglament General de 
Protecció de Dades 2016/679: El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
Així mateix, d’acord amb l’article 28.3. de la LPACAP, l’ajuntament no requerirà a les 
persones interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o 
que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol administració. 
 
3 Política de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Malgrat de Mar 
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar) 
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat 
www.ajmalgrat.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 
dades 

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS 
LOCALS - Diputació de Barcelona. 
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.  
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona) 
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat  

Finalitat del tractament Tramitar la vostra sol·licitud. 
Base jurídica Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra sol·licitud. 

Destinataris 

Les vostres dades poden ser comunicades a tercers per atendre 
la finalitat del tractament (només aquelles dades necessàries i 
no excessives) i a d’altres organismes perquè ho exigeixi una 
normativa o perquè l’Ajuntament manté un conveni per a la 
resolució de la vostra sol·licitud. No seran transferides fora de la 
Unió Europea. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o 
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat). 

Termini conservació de 
les dades 

Cinc anys. 

Reclamació 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, 
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans 
no electrònics. 
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