
 

 

 

 

 

 

                                                                               

 
 

S.O L·LI CITUD DE SUBVENCIÓ: 

 
    (Marcar amb una X la subvenció que es vulgui demanar) 

 
- Ajuts individuals pera la realització d'estudis. 

 
- Educació infantil, primària, secundària, cicles formatius. 

 
- Estudis universitaris, màsters, educació especial. 

 
- Llars d'infants. 

 
- Centres de dia o residències. 

 
- Incentivar la pràctica esportiva. 

 

 
Nom i cognoms: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   DNI:   

 
(En cas que s’actuï en representació d'un menor, aquest és: ___________________________________ ) 

 

Telèfon de contacte: _ _ _ _ _ _ _ Correu electrònic: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

Declaro sota la meva responsabilitat que el meu n° de compte IBAN (24 dígits) és: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ per tal que s’hi ingressi la subvenció 

en cas que sigui aprovada. A més, adjunto la fotocopia del DNI i els justificants de pagaments 

necessaris. Tanmateix exposo que atenent a les bases compleixo les condicions per a ser 

sol·licitant de dita subvenció i és per això que, 

 
Sol·licito que se'm concedeixi la subvenció. 

   Atentament, 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  

Responsable El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és  l’Ajuntament dels 
Garidells 

Finalitat  Les dades seran tractades amb la finalitat de de la gestió de les subvencions municipals. Subvencions per 
adquisició de llibres escolars, menjador escolar i llar d’infants. Subvencions per assistir a primària, 
secundària i universitat. 

Verificació de 
dades  

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de 
la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD 

Drets  Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les 
vostres dades i els de limitació , oposició al seu tractament  i si s’escau el de portabilitat . 
D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada pot oposar-se, en 
qualsevol moment, a que l’Ajuntament tracti les seves dades o a que consulti o reculli els documents que ja 
es trobin en poder de l’Ajuntament o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. Els motius 
pels quals es pot oposar són els  relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per 
l'acompliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics per l’Ajuntament. 
L’Ajuntament deixarà de tractar aquestes dades excepte que acrediti motius legítims imperiosos que 
prevalguin per sobre els interessos, drets i llibertats de la persona interessada. 

Informació 
addicional 

Al dors trobareu informació complerta sobre protecció de dades 
 

 

Els Garidells, _____ d __________________ de _____ 

                                                                             Signatura: 

 Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament dels Garidells 



 

 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES                             

Qui és el 
Responsable? 

Ajuntament dels Garidells  
Adreça: Av. Catalunya, 2      
43153 Els Garidells 
A/e: ajuntament@elsgaridells.cat 
Delegat de protecció de dades: 
Unitat de Protecció de Dades i Transparència  

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 43001 Tarragona Telèfon: 977.29.66.99 
Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat 

Amb quina finalitat 
recollim les teves 
dades? 

Aquest Ajuntament tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de la gestió de 
les subvencions municipals. Subvencions per adquisició de llibres escolars, menjador 
escolar i llar d’infants. Subvencions per assistir a primària, secundària i universitat. 
 
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil 

Quina és la legitimació 
per al tractament de 
les vostres dades? 

- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics      
*Article 6.1.e) RGPD: compliment d'una missió d'interès públic              
*Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions  
-Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona 
interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la 
LOPDGDD 
 

A quins destinataris 
es comunicaran les 
vostres dades? 

Sindicatura de comptes; Base Nacional de Subvencions; altres administracions 
públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del 
RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28, de la Llei 39/2015. 
Portal transparència d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Transferències 
internacionals 

No es preveuen 

Quins són els vostres 
drets? 
 
  

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament dels Garidells està 
tractant dades personals que li concerneixen, o no. 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si 
correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les 
finalitats per a les quals es van recollir. 
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es 
conservaran per exercir o defensar reclamacions. 
D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada 
pot oposar-se, en qualsevol moment, a que l’Ajuntament tracti les seves dades o a que 
consulti o reculli els documents que ja es trobin en poder de l’Ajuntament o hagin sigut 
elaborats per qualsevol administració pública. Els motius pels quals es pot oposar són 
els  relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per 
l'acompliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics 
per l’Ajuntament. L’Ajuntament deixarà de tractar aquestes dades excepte que acrediti 
motius legítims imperiosos que prevalguin per sobre els interessos, drets i llibertats de la 
persona interessada. 

Com podeu exercir els 
drets?  

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament dels Garidells  
Adreça: Av. Catalunya, 2     43153 Els Garidells 
A/e: ajuntament@elsgaridells.cat 
Mitjançant el formulari electrònic disponible a: www.elsgaridells.cat 
 

Termini de 
conservació de les 
dades 
 

Codi TAAD 745 Expedients d’atorgament de subvencions. Avaluació: Disposició: 
conservació permanent de les subvencions nominatives. En el cas de les subvencions 
de lliure concurrència adjudicades, conservació permanent del projecte, la memòria i les 
actes d’avaluació, sempre que n’hi hagi i destrucció de la resta de documentació en el 
termini de  sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes. 
Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Obligatorietat 
 

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que 
en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent. 

Quines vies de 
reclamació hi ha? 
 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar 
una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades. 
https://apdcat.genca.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 
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