
 

Registre d'Entrada. 

  
 NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA: En el seu domicili. 

   En qualsevol DELS DOS ÚLTIMS CASOS ANTERIORS, haurà d'emplenar les dades següents: 
 

 
RESPOSTA A LA SEUA SOL·LICITUD: Quan la resposta municipal estiga preparada, vosté pot triar el mitjà per a    
obtindre-la, d'entre els següents: 
    NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA:  Haurà de disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o semblant.      

    Especifique E-Mail:                                                                                                                           , on rebrà avís per a accedir a                      
    santjoandalacant.sedelectronica.es   per a descarregar la seua notificació.    

NOTIFICACIÓ PRESENCIAL: Si és del seu interés, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, comunicant que     
pot recollir la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils. Transcorreguts els mateixos sense     
que l'haja recollida, li serà notificada de manera ORDINÀRIA. Telèfon d'avís: 

D.                                                                                                                                                     DNI/NIF: 
Marcar el que procedisca: 
     Actuant en nom propi. 
     Actuant en representació de                                                                                          DNI/NIF: 
En cas d'actuar  com a representant, haurà d'acreditar  tal condició, mitjançant document original, o compareixença 
personal en les oficines municipals de representant i representat/a, o compareixença en la seu electrònica 

 SOLꞏLICITUD ACCÉS AL CAMPAMENT D'ESTIU -  FONTÉS (CASTALLA)  

                                                              
DIRECCIÓ A l'efecte de NOTIFICACIÓ: Municipi:                                                                       Província:  
                                      Carrer:                                                            Núm.:                ,Pis:                   Esc.:              C.P.: 

                                                 DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT 

  Cognoms i Nom:                                                                                                                    DNI/NIE/Passaport: 

Telèfon mòbil:                                   Correu electrònic:                                                                     Data naixement:  

Domicili:                                                                                          Població:                                                            C.P.:   

                         DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT I REQUISITS IMPRESCINDIBLES  
                                Campament d'Estiu 2022 (8 - 14 anys) -  Fontés (Castalla) 
REQUISITS: 
- Tindre entre 8 i 14 anys. 
- Estar empadronat/a en el municipi. 
 
 
MENORS D'EDAT - PARE / TUTOR DEL / DE LA MENOR PARTICIPANT: 

Cognoms i Nom             :                                                                                                                 DNI/NIE/Passaport: 

Telèfon mòbil:                                  Correu electrònic:                                                                 Representació:       Pare        Tutor 

Domicili:                                                                                        Població:                                                               C.P.:     
 MENORS D'EDAT - MARE / TUTORA DEL / DE LA MENOR PARTICIPANT  
Cognoms i Nom  :                                                                                                    DNI/NIE/Passaporte: 

Telèfon mòbil:                                 Correu electrònic:                                                                 Representació:     Mare        Tutora 
 

Domicili:                                                                                           Població:                                                            C.P.:  
 

Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20  
     Signat     

                                                                                                                                             

                       SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'A JUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT  
              Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:                   
               Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 
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SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L 'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT     
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals: 
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
- 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. 
- Fotocòpia del llibre de família. 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS 
 

FAMÍLIA MONOPARENTAL/MONOMARENTAL  (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 (Certificat/informe 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). 

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

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).  

                       ELECCIÓ DE TORN 

Torn únic del 22 al 26 d'agost de 2022. 

 

            CONSENTIMENT PER A LA PARTICIPACIÓ I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 
MENORS D'EDAT.  La/es 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 en l'activitat objecte d'aquesta autorització. 
 
La/es persona/es signant/s del present documente manifesta/n 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. 
 
                                     Sant Joan d'Alacant a,                              de                                     de 2022 
                                        
 

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 

La/es persona/es signant/s de la present sol·licitud manifesta/en amb la seua signatura disposar de la 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 disposar del consentiment de la part no signant (Art. 156 Codi Civil). 
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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), li/s 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, oficina OMAC, indicant “Delegat de Protecció de Dades”, així com mitjançant correu electrònic dirigit                                         
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/es empresa/es adjudicatàries dels serveis relacionats amb l'activitat,   
als  serveis sanitaris que pogueren intervindre 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, vosté 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 recollida 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.  

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT       
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals: 
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 
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