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TALLERS D’ESTIU 

DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT 

Cognoms i Nom DNI/NIE/Passaport 
 

Telèfon mòbil Correu electrònic Data de naixement 

Domicili Codi postal i població 

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

Tallers d'Estiu 2022 de 10 a 14 anys en el Centre de la Joventut 

 
 

MENORS D'EDAT - PARE/TUTOR DEL / DE LA MENOR PARTICIPANT 

Cognoms i Nom DNI/NIE/Passaport 
 

Telèfon mòbil Correu electrònic Representació (PARE/TUTOR) 

Domicili Codi postal i població 

 

MENORS D'EDAT - PARE/TUTOR DEL / DE LA MENOR PARTICIPANT 

Cognoms i Nom DNI/NIE/Passaport 

Telèfon mòbil Correu electrònic Representació (MADR/TUTORA) 

Domicili Codi postal i població 

 

DOCUMENTS OBLIGATORIS. 

 
Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT de la persona sol·licitant o pare/tutor. 

 Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT de la persona sol·licitant o mare/tutora. 

 Volant d'empadronament familiar (col·lectiu). 

 Fotocòpia del llibre de família. 

 Declaració de la renda de tots dos progenitors corresponent a l'exercici de 2020 (presentada l'any 2021). 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS. 

 
FAMÍLIA MONOPARENTAL (Títol de família monoparental o, en defecte d'això, informe de serveis socials en 
cas que la família estiga sent atesa pels mateixos i sempre que obren dades en l'expedient i que, en tot cas, 
justifique la condició de família monoparental). 

 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I D'ALTRES FORMES DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES (Informe/certificat 
acreditatiu de condició de víctima de violència de gènere o un altre tipus de violència del centre dona 24h, certificat 
judicial o informe de serveis socials). 
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TALLERS D’ESTIU 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS. 

 DONES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE LLARGA DURACIÓ (Targeta DARDE amb 
almenys 12 mesos d'antiguitat). 

 DONES MAJORS DE 45 ANYS (DNI/NIE/Passaport en vigor). 

 UNITATS FAMILIARS EN LES QUALS EXISTISQUEN ALTRES RESPONSABILITATS RELACIONADES AMB LES 
CURES (Resolució de la situació de dependència del familiar a càrrec que forme part de la unitat familiar). 

 

 

ELECCIÓ DE TORN 

 01.- Torn. - del 4 al 8 de juliol.  04.- Torn. - del 25 al 29 de juliol. 

 02.- Torn. – del 11 al 15 de juliol.  05.- Torn. – del 1 al 5 agost. 

 03.- Torn. - del 18 al 22 de juliol.  06.- Torn. - del 8 al 12 agost. 

 

 
 

 

La/s persona/s signant/s de la present sol·licitud manifesta/n amb la seua signatura disposar de potestat suficient 

per a atorgar els consentiments especificats en aquest document. En cas d'autorització únicament per part de 

pare o mare, l'Ajuntament assumeix que la persona signant disposa del consentiment de la part no signant (Art. 

156 Codi Civil). 

 

EXCEL·LENTÍSSIM SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT 

 

 

 

 

CONSENTIMENT PER A la PARTICIPACIÓ I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

MENORS D'EDAT. La/Les persona/es signant/s de la present sol·licitud manifesta/en amb la seua signatura el seu 

consentiment per a la participació del/de la menor participant en l'activitat objecte d'aquesta autorització. 

La/Les persona/es signant/s del present documente manifesta/en amb la seua signatura haver sigut informats sobre 

el tractament de les seues dades personals i el seu consentiment lliure, exprés, específic, inequívoc i informat per al 

tractament de les dades personals relacionades amb aquesta sol·licitud, la informació detallada de la qual i exercici 

dels drets aplicables es troba en la pàgina 3 d'aquesta sol·licitud. 
    

 

En Sant Joan d’Alacant, a dia                           Mes                                                  Any   

 

 Marcant aquesta casella manifest el meu consentiment per al tractament 

d'imatges i/o enregistraments realitzats per l'Ajuntament en el transcurs de les 

activitats, publicables en les xarxes socials i mitjans de l'Ajuntament. Les imatges 

i/o enregistraments no seran cedides a tercers, i seran tractades sobre la base 

de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, dret a l'honor, 

imatge i intimitat. 

Signa PARE/TUTOR: 

 

 Marcant aquesta casella manifest el meu consentiment per al tractament 

d'imatges i/o enregistraments realitzats per l'Ajuntament en el transcurs de les 

activitats, publicables en les xarxes socials i mitjans de l'Ajuntament. Les imatges 

i/o enregistraments no seran cedides a tercers, i seran tractades sobre la base 

de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, dret a l'honor, 

imatge i intimitat. 

Signa MARE/TUTORA : 
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TALLERS D’ESTIU 

 

REQUISIT IMPRESCINDIBLE 

Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i envers la seguretat social, així com al corrent en tots els 

seus pagaments envers la Hisenda Municipal. 

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
Sobre la base del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l´informem que el responsable del tractament de les dades 
personals és l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb CIF P0311900E i domicili en Plaza España, 1, 03550 Sant Joan 
d'Alacant. 
 

 Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant i instància en Seu Electrònica, carta dirigida 

al domicili del Responsable, Registre d'Entrada, indicant “Delegat de Protecció de Dades”, així com mitjançant 

correu electrònic dirigit a dpd@santjoandalacant.es   

 

 La finalitat per la qual les dades seran tractats és la gestió d'esdeveniments municipals relacionats amb l'àrea 

de Serveis Socials. 

 

 Les dades personals podran ser cedits i/o comunicats a la/s empresa/s adjudicatàries dels serveis relacionats 

amb l'activitat, als serveis sanitaris que pogueren intervenir en cas necessari, a les Administracions Públiques 

i/o entitats públiques i/o privades competents e/o intervinents en els esdeveniments organitzats per 

l'Ajuntament, i en els supòsits previstos per la Llei. 

 

 La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en el consentiment de l'interessat, l'exercici de 

poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament..  

 

 Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments 

aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració Pública. 

 

 No es produeixen transferències internacionals de dades. 

 

Drets. Poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, 

portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, vostè pot dirigir-se a l'Autoritat 

de Control per a reclamar els seus drets. Per al seu exercici, ha de dirigir-se una sol·licitud, presentada 

presencialment o remesa per correu ordinari, a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, Registre d'Entrada, 

Plaza España, 1, 03550 Sant Joan d'Alacant, indicant “Responsable de Protecció de Dades”. La sol·licitud 

també pot ser remesa mitjançant instància en Seu Electrònica. En tots els casos, l'Ajuntament ha de 

verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa ha d'incloure's còpia o referència d'un 

document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació, 

l'Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació arreplegada en la disposició addicional octava de la 

LOPDGDD. En cas d'actuar com a representant de la persona interessada, ha d'acreditar-se fefaentment 

el poder de representació atorgat per aquesta. 

mailto:dpd@santjoandalacant.es
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