
   

Núm. d’expedient:__________________ 

        Núm. sol·licitud d’ajut: ______________    

Data: ____________________________        

Municipi: _________________  Taradell 

BEQUES “APRÈN I JUGA” 
SOL·LICITUD D’AJUT PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i ESPORTIVES  
CURS 2020-21 
 

Dades personals sol·licitant (pare/mare/totur)   
   
Cognoms, Nom:  DNI: 
             
Adreça:  Tel. contacte: 
             

 

DADES DEL BENEFICIARI (Infants i joves entre 6 i 16 anys – Escolarització obligatòria): 
Nom i cognoms Data de naixement Curs escolar 20/21 Nom Centre Educatiu 
                   

                   

                   

                   

 
Motiu de la sol·licitud:  

 
Donada la meva situació econòmica, personal i familiar que acredito amb la documentació presentada, sol·licito,  
 
   
   
Ajut sol.licitat  Quantitat / 

pressupost 
 
Beca d’activitats extraescolars i esportives “Aprèn i Juga” pel curs 2020/21. 
 

       

 
Així mateix declaro: 

Que no posseeix bens immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que tingui un dret de propietat, possessió o usdefruit. 

Que no posseeixo bens mobles (patrimoni econòmic) superior a 6.000€. 

Que estic al corrent de pagament de les despeses extraescolars del curs 2017-18 o anteriors. 

Que no he rebut ajudes pel mateix destí d’altres organismes públics o privats. En cas contrari indiqui quines:  
Que autoritza expressament a l’administració municipal per recavar qualsevol tipus d’informació que pugui obrar en el seu poder o 

sol·licitar-la a d’altres administracions. 

 
Autoritzo: 
A l’administració municipal a fer el pagament de la subvenció concedida directament al proveïdor del servei subvencionat.  
 
Signatura del sol·licitant: 
 
 

______________________________ 
Les dades facilitades en aquest document d’inscripció s’incorporaran als sistemes de tractament de MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA, amb domicili a Sector El 
Quadro 08522 MALLA i amb CIF P-0800024-B amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’inscripció presentada i totes aquelles gestions inherents a la mateixa. 
La Mancomunitat La Plana no comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiments de l'usuari, a excepció d'aquelles dades que per llei hagin de ser comunicades a administracions o 
Ajuntaments de què formen part els usuaris. 
 
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició/revocació al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Mancomunitat La Plana, amb domicili 
a Sector El Quadro s/n 08519 MALLA per correu postal o per email mancoplana@mancoplana.cat  En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. Pot, també, 
presentar reclamació davant de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
SI  NO  Autoritzo la Mancomunitat La Plana, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la tramesa d’informació general o específica que pugui 
ser del meu interès. 
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