
 
 

 

 

 

SOL·LICITUD DE PLAÇA FORA DE TERMINI A LES LLARS 

D’INFANTS MUNICIPALS 

 

 
DADES DELS PROGENITORS 
 
PROGENITOR/A 1 O TUTOR/A 1 
 
Primer cognom   Segon cognom   Nom         
                    
____________________________________________________________________________  
NIF    Telèfon 1   Telèfon 2 
 
____________________________________________________________________________    
Domicili (carrer, plaça, ....)                        Codi postal   Municipi  
 
____________________________________________________________________________ 
Correu electrònic 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
PROGENITOR/A 2 O TUTOR/A 2 
 
Primer cognom   Segon cognom   Nom         
                       
____________________________________________________________________________  
NIF    Telèfon 1   Telèfon 2 
 
____________________________________________________________________________    
Domicili (carrer, plaça, ....)                        Codi postal   Municipi  
 
____________________________________________________________________________ 
Correu electrònic 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
DADES DE L’INFANT 
 
Primer cognom   Segon cognom   Nom         
                       
____________________________________________________________________________  
Data de naixement  
 
____________________________________________________________________________    

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 Informació bàsica sobre protecció de dades 
Identificació del tractament: Gestió d’interessats en procediments 
Responsable del tractament: Ajuntament de Llagostera. 
Finalitat: convocatòria i desenvolupament del procés d’atorgament d’ajuts per a l’escolarització a les llars 
d’infants municipals. 
Legitimació: compliment d’obligacions legals i d’una missió d’interès públic (arts.6.1.c i 6.1.e RGPD) 
Destinataris: les dades dels obtentors es comunicaran d’acord amb la normativa de subvencions. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol•licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Llagostera. 

> Trobareu més informació a l’adreça http://www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php 

 

 

 

Sol·licitem plaça per al nostre/a fill/a a les llars municipals, fora de termini de 

preinscripció, per al grup de _______ per al curs 202__-202__. 

 

Manifestem la nostra preferència pel que fa al centre i l’horari, entenent que 

l’assignació definitiva dependrà de la disponibilitat que hi hagi en el moment de la 

nostra petició. 

 

Preferència d'horari:           Matí i tarda            Matí             
 
Preferència de centre:          El Carrilet              El Niu 

 

Pel que fa als serveis addicionals oferts per les llars d’infants (servei bon dia i servei de 

menjador) tenim previst que el nostre/a fill/a faci ús de: 

 

 Servei bon dia (de 8 a 8.30 h) 

 Servei de menjador (de 12.30 a 15 h) 

 

 

 

 

 

 

Signatura del       Signatura del  
PROGENITOR/A 1 o TUTOR/A 1   PROGENITOR/A 2 o TUTOR/A 2 

 

Llagostera, ______  de _________________ de 202___ 

 

 

 

Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMETNT DE LLAGOSTERA.- 

http://www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php

