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Dades del president/a de l’entitat organitzadora: 
Nom i cognoms: 
NIF, NIE, Passaport  Càrrec: 

Dades de l’entitat 
Nom de l’entitat: CIF: 
Adreça: 
CP: Població: 
Correu electrònic: Telèfon: 

Adreça a efectes de notificacions (omplir només en cas que sigui diferent de les dades de l'entitat) 
Adreça: 
Telèfon: Correu electrònic: 

Sol·licito: 

Formar part del Programa d’Activitats d’Estiu de Vilanova i la Geltrú per aquest 
any 2020 com a entitat col·laboradora d’acord amb les “Bases reguladores de les 
subvencions destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú 
per a la participació en activitats d’educació en el lleure a l’estiu”. 

Incloure la difusió de les activitats que organitza l’entitat que represento, al Llibret 
d’estiu editat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Vilanova i la Geltrú, 

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

SOL·LICITUD PER SER ENTITAT COL·LABORADORA 
Activitats d'estiu d'educació en el lleure 2020 

    D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, AUTORITZO l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació 
amb aquesta sol·licitud¸ perquè m’enviï comunicacions per mitjans electrònics.
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DECLARO 

AVÍS LEGAL 

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran 
tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de tractament és l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és una obligació legal derivada de les Bases reguladores 
de les subvencions destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a 
la participació en activitats d’educació en el lleure a l’estiu, aprovades en data 17 de febrer de 2020 
pel Ple de la Corporació. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o 
Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit.

Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix 
s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 
mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un 
correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat.

Model de la informació a publicar en el Llibret d’activitats d’Estiu amb totes les 
dades complimentades que es sol·licitin per tal d’informar correctament a la 
ciutadania. 
En cas de fer ús d’una escola pública, caldrà presentar a l’IMET la sol·licitud 
específica: “Sol·licitud d’autorització per a l’ús social dels centres d’educació 
infantil i primària públics de Vilanova i la Geltrú” per demanar la utilització del 
centre docent públic. Caldrà adjuntar la còpia de la sol·licitud entregada  
Aquesta informació es comprovarà amb l’IMET abans de publicar les activitats al 
llibret. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

Que l’entitat compleix tots els requisits exigits per poder ser 
Entitat Col·laboradora recollits en el punt 4.2 de les “Bases reguladores de 
les subvencions destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la 
Geltrú per a la participació en activitats d’educació en el lleure a l’estiu”. I 
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
Que s’aportarà la documentació requerida abans de l’inici de l’activitat, sempre 
que s’hagi fet difusió en el llibret d’activitats d’estiu. 
Que s’aportarà la documentació necessària per la justificació, en cas de 
tenir infants i joves amb subvenció concedida dins les diferents línies, que 
hagin realitzat l’activitat segons les seves bases i convocatòria anual aprovada. 

http://www.vilanova.cat/
mailto:dpd@vilanova.cat
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