
 

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR – DECLARACIÓ RESPONSABLE 
MODEL ABREUJAT - CURS 2020-2021 

 
Dades de la persona sol·licitant 

Cognoms:                                                                             Nom:   

NIF/NIE:                                                  Com a pare:          Com a mare:          Com a tutor/a:   

Mòbil:                                                 @:    
 

Dades de l’alumne/a 

Cognoms:                                                                              Nom:   

Curs que realitzarà:                                                   DNI / NIE:   

Matriculat al centre escolar:  

 

La persona sol·licitant presenta aquesta declaració responsable i fa constar que: 
 

1. Demana l’ajut de menjador escolar (AIM) per al seu fill/a pel proper curs escolar 2020-21. 
2. Els membres de la unitat familiar que la conformem són        membres, els mateixos de la 

convocatòria, curs 2019-20. 
3. Que accepta el contingut íntegre de les Bases objecte d’aquesta convocatòria d’ajut de menjador 

curs 2020-2021, i compleix els requisits establerts a les mateixes.  
4. Fa extensiva i vàlida l’autorització presentada a la convocatòria del curs 2019-20, perquè el Consell 

Comarcal del Tarragonès (CCT) pugui obtenir dades de l'Agència Estatal Tributària, l’Administració 
Oberta de Catalunya necessària per a valorar la situació econòmica i social indispensable en la 
tramitació de l’ajut de menjador de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. 

5. Autoritzo al CCT a notificar, mitjançant publicació, la reclamació de documentació de l’expedient i 
resolució de la concessió d’ajut de menjador al representant legal del centre docent, mitjançant 
l’aplicatiu e-Notum de la plataforma EACAT de la Generalitat de Catalunya. 

6. És coneixedor que l’import de l’ajut en cap cas podrà superar, aïllada o en concurrència amb d’altres 
subvencions o ajudes, el cost total màxim legalment establert. Igualment, i en el cas que l’ajut li sigui 
finalment concedit, autoritza la cessió del corresponent crèdit representat pel mateix, en la totalitat del 
seu import en favor de l’ens gestor / empresa adjudicatària del servei (gestió indirecta pel CCT). A més 
a més, declara que resta assabentada de totes les clàusules de les bases que regeixen la concessió 
d’aquests ajuts i es compromet a verificar, en el termini marcat més avall, si la seva sol·licitud té tota la 
documentació completa que s’exigeix i, en cas negatiu, a presentar-se al CCT per lliurar-la i poder 
comprovar si està completa. 

7. Totes les dades són certes. 
 

                                                          a          de                       de 20  
signatura del sol·licitant   

  
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C O N S E L L  C O M A R C A L  D E L  T A R R A G O N È S  

1a Convocatòria.  
Llistat de manca de documentació: les persones interessades els podran consultar en cadascun dels 
centres i a l’e-tauler del Consell Comarcal del Tarragonès: http://www.tarragones.cat/ 
A partir del 2 de setembre de 2020 es faran públics els llistats de l’alumnat al qual li manqui algun tipus de 
documentació. El termini per aportar aquesta documentació al CCT finalitzarà el 18 de setembre 2020. 

initiator:dbrunet@tarragones.cat;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:0e4f7c1ce330c74cb21369035fa52676



 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS AL FORMULARI DE SOL·LICITUD 
 

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (en endavant, el “RGPD”), les dades que ens proporciona a través del formulari del qual aquest document és 
annexa seran tractades per part del Departament d’Ensenyament del CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS (en 
endavant, CCT), com a Responsable del Tractament. 

 

Responsable del Tractament Consell Comarcal del Tarragonès 

NIF P-9300002-D 

Departament Ensenyament 

Adreça postal Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona 

Telèfon i fax Telèfon: 977 244 500 | Fax: 977 244 513 

Correu electrònic dpd@tarragones.cat 

 
La finalitat d’aquest tractament és donar tràmit a la seva sol·licitud d’acord amb el servei en concret que ha sol·licitat 

a aquest Departament, d’ acord amb el formulari adjunt, i realitzar-ne una valoració. 
La base legal del tractament és el consentiment de la persona sol·licitant i/o la normativa legal d’aplicació, en aquest 

cas, en virtut de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en 
relació amb l’article 10 del Reglament Regulador de l’Administració electrònica del CCT i, la disposició addicional quarta 
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, per la qual es permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de les 
dades tributàries que requereixin les administracions públiques per al desenvolupament de les seves funcions. 

Les dades personals proporcionades no seran facilitades o comunicades a terceres persones alienes al CCT, 
excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat per part del Departament en qüestió o siguin 
requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals aplicables al moment i 
garantint la seva confidencialitat. Tampoc estan previstes transferències internacionals de dades. 

Si fos el cas, la persona sol·licitant d’aquest servei, autoritza el tractament de les dades personals del seu fill o filla, 
menor tutelat o menor incapaç, menor de setze anys amb la finalitat de gestionar les actuacions necessàries per a la 
tramitació de la seva sol·licitud, en el marc de la gestió adequada dels serveis de la Xarxa i d’acord amb les finalitats 
previstes. 

Aquestes dades es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual 
van ser demanades, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. 
Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades de caràcter personal seran conservades degudament 
bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció que 
pertoquin en cada cas per evitar eventuals infraccions. 

Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les 
seves dades, inclús per portar a terme una reclamació en cas que consideri que el CCT està tractant de forma 
inapropiada les seves dades personals, pot enviar- en els termes del RGPD i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, la “LOPDGDD”)- una 
comunicació per escrit al domicili del Consell, a l’adreça de correu electrònic dpd@tarragones.cat o a través del “Tràmit en 
línia” habilitat al Portal Web; en tot cas, adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o qualsevol altre document d’identificac ió 
equivalent.  

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/) és l’organisme supervisor que vetlla pel 
compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si considera que el CCT ha 
incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, pot dirigir-se per tal d’interposar-hi una reclamació. 

Per a més informació respecte al tractament de les seves dades personals, pot consultar la política de privacitat que 
està a la seva disposició. 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUSTIFICANT PER A LA PERSONA SOL·LICITANT. Curs 2020-2021 (Emplenar únicament quan es 
presenti presencialment al centre o al CCT). 

Cognoms i nom de l’alumne/a............................................................................................................. 

Nom del centre escolar........................................................................  Data d’entrega ..................... 

(segell del centre escolar) 

 
 
Se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades de caràcter personal és el Consell Comarcal del 

Tarragonès, amb NIF P-9300002-D i domicili a Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona. En qualsevol moment, 

podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit dirigit al 

Consell Comarcal del Tarragonès, adjuntant còpia del seu DNI o NIE, a la direcció indicada, o enviant un correu electrònic 

a l’adreça dpd@tarragones.cat. 
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