
 

 
 
 

SOL·LICITUD SERVEI DE MENJADOR – Casal Estiu 2018 

 
Nom i Cognoms Nen/a ..................................................................................................................... 

Dades del pare, la mare o tutor/a legal: 

Nom............................................. Cognoms..................................................................................... 

DNI ................................................................................................................................................... 

Telèfon de contacte 1........................................................ 2............................................................ 

Mail: ................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venda de tiquets per dia esporàdic al mateix casal a un preu de 7 €. 

 
El termini per presentar la sol·licitud és del 21 de maig al 8 de juny de 2018 ambdós inclosos.  
 
Cal de fer l’ingrés bancari al Banc de Sabadell al núm. de compte ES65 0081 1630 0200 0101 
5509 o pel caixer automàtic de la mateixa entitat, codi 149667 i especificar el nom i cognom del 
nen/a. 
 
La sol·licitud s’ha de presentar presencialment a l’Ajuntament de Subirats (Pl. de l’Ajuntament, 
s/n – Sant Pau d’Ordal) en l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i 
dissabte de 9 a 13 hores, juntament amb el justificant de pagament. 
 

 
ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

 
 
 
 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Expedients i procediments municipals, del que és responsable l’Ajuntament 
de Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competències 
municipals, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça de 
l’Ajuntament, s/n de Sant Pau d’Ordal.  

PREU FIXES MENJADOR Setmana/ 4dies  / 3dies 

Del   25/6  al 29/6 30 €      24 €     18 €  

Del   2/7   al   6/7 30 €      24 €     18 €  

Del   9/7   al  13/7 30 €      24 €     18 €  

Del   16/7  al  20/7 30 €      24 €     18 €  

Del   23/7  al 27/7 30 €      24 €     18 €  

5 setmanes (5) 125 €  

TOTAL ___________ € 


