
       
 
 
  
                       
 

 
 
Carrer de dalt, 19 08253 Sant Salvador de Guardiola Tel. 93 835 80 25 
e-mail: ssg.ajuntament@diba.cat  NIF: P0809700H 

 
AJUNTAMENT DE 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
(BAGES) 

INSCRIPCIÓ TALLERS CUINA SALUDABLE 
 

 Nom i cognoms 
 

Núm. DNI 
 

 Domicili  
 

Núm. Telèfon 
                                

 Població 
 

Província i codi postal   
 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu consignada a 
continuació.  

 Correu Electrònic      
 

 
Marcar activitat/s escollida/es: 
 
  

  Com endolcir la nostre vida 3 € 

  
La filosofia ”Real Food”, principis i 
receptes fàcils 3 € 

  
Aprendre a llegir les etiquetes dels 
aliments 

3 € 

  
Com sobreviure als excessos de 
Nadal 

3 € 

  Cuina en família 3 € 
Total a ingressar   

 
Cal ingressar l’import al compte corrent de l’ajuntament: 
 

ES82.2100.3950.0402.0000.0481 
Un cop fet el pagament cal lliurar el full de  inscripció a l’ajuntament adjuntant el 

justificant del pagament. 

 
 

 

Consentiment i deure d'informar als interessats sobre protecció de dades  

He estat informat/-da de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades a la instància i a la 
documentació que l'acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.  
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades RGPD 
Responsable Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS – Diputació de 

Barcelona – Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 
171 – 08035 Barcelona – Telèfon 93 472 65 00 

Finalitat Principal Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions administratives derivades 
d'aquests. 

Legitimació  Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics 
atorgats a aquest Ajuntament. 

Destinataris  Les seves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol altres drets que els 
corresponguin, enviant sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu 
electrònic a ssg.dpd@diba.cat 

Informació 
Addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la següent 
url https://www.santsalvadordeguardiola.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 
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AJUNTAMENT DE 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
(BAGES) 

 
 
 
 
 

Declaració responsable 
 
 
 
 
En/na ______________________________________ amb DNI/NIE _____________ 

Declaro responsablement: 

1. Que, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o 
hagin estat positives. 

c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 
ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que hem prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’activitat esportiva i 
accedir a la instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, romandré a casa i no 
participaré a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la 
mateixa activitat. 

3. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, 
i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, 
igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/osa de l’activitat i/o 
de la instal·lació esportiva. 

4. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de 
qualsevol cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb 
els mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació  a l’activitat de___________________, signo 
la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que 
hi ha en aquesta declaració. 
 

Lloc i data 
 

Firma 
 


