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SOL·LICITUD DE PLAÇA AL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2020 
 

1.-DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A : 
 
Serà el responsable de la sol·licitud i tots els tràmits relacionats amb la sol·licitud aniran associats a la seva 
persona.  
 

Primer cognom :      
 

Segon Cognom: 
  

Nom : 
 

DNI:  
 

Telèfon fix:  
 
Mòbil:  

Adreça electrònica*:  
 
 

Adreça: 
 
Núm.:  
Porta:  

Codi postal: 
 
 
Municipi: 

 
        Vull relacionar-me electrònicamemt amb l’Ajuntament. En qualsevol moment podreu canviar el mitjà de 
comunicació.  
* Camp obligatori. En aquesta adreça electrònica serà on es rebrà tota la in formació en relació a la preinscripció.  
 
 

 
2.- DADES DEL NEN/A: 
Servei adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys.  
Cal complimentar una sol·licitud per cada nen/a.  
 

Primer cognom :      
 

Segon Cognom: 
  

Nom : 
 

DNI ( en cas de disposar-ne):  
 

Data de naixement:  
 

                  Nen                                                    Nena 

Curs:  
 
                   P3                   P4                     P5 
                    
                  1r                     2n                     3r 
 
                  4t                     5è                     6è 
 
                   

Necessitats especials (NEE):  
                                                
                               Sí                   No 
 
Cal fer una breu referència a les necessitats específiques per 
l’adaptació del servei:  
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3.- TORNS DEL SERVEI SOL·LICITATS: 
El mínim requerit per oferir el servei i/o torn és de 20 nens/es.  
 
 

Curs a seleccionar Quota segons ordenança fiscal reguladora 
 

       Juliol primera quinzena matí 45’36 euros 

Juliol segona quinzena matí 45’36 euros 

Juliol primera quinzena tarda 42,53 euros 

Juliol segona quinzena tarda 42,53 euros 

Agost primera quinzena matí 45’36 euros 

      Agost segona quinzena matí 45’36 euros 

 
 
* El pagament es farà mitjançant el procediment d’autoliquidació de tots els torns seleccionats abans del 
començament del servei.  
 
* Al pagament dels torns va associat a cada plaça de nen/a els imports de material dels tallers i activitats, 
samarreta i sortides d’obligat compliment :  
 

Excursió (piscina, entorn, material, etc,) 15,75 euros 

Samarreta 5,25 euros 

 

 

 
4.- NECESSITAT DE SERVEIS: 
Cal complimentar correctamente aquest punt per gestionar el servei amb garanties. 
 

SERVEIS ADICIONALS  TIPUS D’ÚS  

 
Sol·licito servei d’acollida de matí (horari de 8 a 9 
h). Preu: 2,10 euros 
 

 
 Fixe                    Esporàdic 

       
       Sol·licito servei d’acollida de migdia (horari  
      servei de 13 a 14 h ). Preu: 2,10 euros / hora 
 

                                                  
                   Fixe                     Esporàdic  
 

 

IMPORTANT:  
* El servei d’acollida s’haurà de pagar abans del seu ús mitjançant autoliquidació. El distintiu lliurat es bescanviarà 
amb el monitor/a.  
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5- DOCUMENTS A ANNEXAR A LA SOL·LICITUD: 

- És obligatori adjuntar:  

FOTOGRAFIA recent del nen/a 

CARNET DE SALUT 

CARNET DE VACUNES actualitzat 

DECLARACIÓ responsable COVID-19  

ANNEX permís d’atenció mèdica i sortides  

ANNEX drets d’imatge 

ANNEX permís recollida 

 

6 .- DADES A EFECTES DE BAREM: 
Només s’aplicaran en cas que el nombre de sol·licituds superin les places lliures disponibles. Total: 50 punts.  
 
 Resident al municipi [20 punts] 
 
 Lloc de treball al municipi [20 punts] 
            Raó social i adreça del lloc de treball: 

 

Haver estat usuari/ària del servei l’estiu 2019 [10 punts] 

 

 
 
Declaració del pare/mare/tutor/a: 
______________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________ com a ___________________________ 

declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.  

 

 

      Declaro que sóc coneixedora de la resolució amb la que s’aprova l’oferta de places i el calendari del 
procés de sol·licitud i i admissió al Casal d’Estiu municipal de Palafolls 2020.  
 

 
 
 
Peu inscripció – Casal d’Estiu municipal 
 

 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafolls. 
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Finalitat: gestió del Casal d’Estiu, organització dels seus serveis, gestió d’inscripcions, planificació dels serveis del Casal 
d’Estiu, seguiment dels infants, documentació de necessitats especials dels infants, enviament d’informació i cobrament 
de quotes.  
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 
Destinataris: les dades es comuniquen  a entitats bancàries per al cobrament de quotes. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Palafolls. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.palafolls.cat 
* La falsedat en les dades consignades en el full de preinscripció pot comportar la pèrdua de la plaça sol·licitada . 

 
Ho comunica: 
 
 
 
______________________________________, ______ de/d’ ___________________ de 20_____ 
Signatura, 
 
* Les dades de caràcter personal que ens han proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Palafolls. Conforme allò disposat 
als articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets, li informem que pot exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició a l’Ajuntament de Palafolls. 
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