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SUBVENCIONS ESTIU 2020 
Tipus 1 i 2: activitats i menjador 

Acreditació amb documentació socioeconòmica 

Exposo:  Que vista la convocatòria de subvencions destinades a infants, adolescents i joves de 
Vilanova i la Geltrú per a la participació en les activitats d’educació en el lleure durant l’estiu, 
presento la documentació requerida i

Sol·licito: que ens sigui concedida una subvenció per aquest estiu 2020. 
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1. Unitat de convivència, entesa com a conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència
de si tenen relació de parentiu entre elles.

Fo
rm

ul
ar

i 0
01

-A



Tipus 1 i 2: Activitats i menjador 

TOC, regidoria d'Infància i Joventut      c/ de Sant Sebastià, 11      08800 Vilanova i la Geltrú   5 

Fo
rm

ul
ar

i 0
01

-A



Tipus 1 i 2: Activitats i menjador 

TOC, regidoria d'Infància i Joventut      c/ de Sant Sebastià, 11      08800 Vilanova i la Geltrú   6 

SIGNATURA 

Vilanova i la Geltrú, a 

AVÍS LEGAL 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 es garanteix la confidencialitat en relació 
a les peticions efectuades en aquell àmbit l’ens local on es faci la petició, així com de qualsevol de les seves dades personals facilitades, essent 
utilitzables les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades.  Les dades personals esmentades seran guardades i 
custodiades amb confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia. Us informem que el responsable del tractament 
de les dades personals és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plaça de la Vila, núm.8, 08800), davant del qual podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat per escrit o bé per correu electrònic a l’adreça: dpd@vilanova.cat 
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