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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Exemplar per a l’OAC de l’Ajuntament o l’Àrea de Serveis a la Persona

INSCRIPCIÓ DE VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA

1. Dades personals
Nom Cognoms Any de naixement

Telèfon mòbil  Correu electrònic 

Si teniu alguna limitació de mobilitat física, cal que ho indiqueu per tenir-ho en compte, a l’hora d’assignar tasques.

Per formalitzar aquesta inscripció, la podeu emplenar i entregar al servei de l’OAC de l’Ajuntament o a l’Àrea 
de Serveis a la Persona; o bé enviar-la per correu electrònic a l’adreça següent: rosaps@sjdespi.net

2. Disponibilitat horària

DILLUNS 

4 de maig
DIMARTS

5 de maig
DIMECRES

6 de maig
DIJOUS

7 de maig
DIVENDRES

8 de maig
DISSABTE

9 de maig
DIUMENGE

10 de maig

MATÍ

TARDA
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Exemplar per al voluntari o voluntària

INSCRIPCIÓ DE VOLUNTARI-ÀRIAINSCRIPCIÓ DE VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA

1. Dades personals 
Nom                                                     Cognoms  Any de naixement

Telèfon mòbil                                        Correu electrònic 

Si teniu alguna limitació de mobilitat física, cal que ho indiqueu per tenir-ho en compte, a l’hora d’assignar tasques.

Per formalitzar aquesta inscripció, la podeu emplenar i entregar al servei de l’OAC de l’Ajuntament o a l’Àrea 
de Serveis a la Persona; o bé enviar-la per correu electrònic a l’adreça següent: rosaps@sjdespi.net

DILLUNS 

4 de maig
DIMARTS 

5 de maig
DIMECRES

6 de maig
DIJOUS 

7 de maig
DIVENDRES

8 de maig
DISSABTE 

9 de maig
DIUMENGE 

10 de maig

MATÍ

 

TARDA

2. Disponibilitat horària
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