
 

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 pers onal, us informem que 

les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida de documents, de l que és responsable l’Ajuntament de 

Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competè ncies 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.  

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN 

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms 

Núm., Tarja sanitària CatSalut Data naixement  DNI / Pas. / T.R.  

Domicili 

 

Núm., Pis / Porta 

Població 

 

Província C.P.  

 

Telèfon  

 

Correu electrònic 

 

 

Indiqueu el grup on us voleu inscriure: 

 

 Sant Pau d’Ordal        Dimarts  de 10 a 11 h              Divendres  d’10 a 11 h  

 Urb. Casablanca         Dilluns d’11 a 12 h          Dijous PILATES de 17,30 a 18,30 h   

 Ca l’Avi            Dimarts d’11,30 a 12,30h          Dimecres de 10 a 11 h   

 Lavern            Dilluns de 18,15 a 19,15 h 

 Ordal            Dijous  d’11 a 12 h     

 Can Rossell           Divendres de 17 a 18 h 

 Can Cartró          Dilluns de 17 a 18h                    Dimecres de 17 a 18 h  

 

  Vull assistir a la segona hora de gimnàstica setmanal, que excepcionalment aquest últim trimestre de l’any 

2021 no tindrà cap cost,  i a partir de gener del 2022 si que tindrà un cost  trimestral de 15,00.-€. 

 

IMPORTANT: Qualsevol canvi en aquesta inscripció, ja sigui per baixa, canvi de grup o ampliar/reduir el número de 

sessions, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.  

 

 

Lloc i data de la sol·licitud       Signatura  


