
Vist i plau Departament de/d’

Nom i cognom

Càrrec Signatura

En/na (nom i cognom)

amb DNI Telèfon de contacte

en representació de l’entitat

amb seu social al carrer

de  correu electrònic de contacte

..............................................................................., .................. de ........................................................ de ..............

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 que 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 consenti-
ment 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, telemàticament mitjançant Seu electrònica o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

SOL·LICITUD D’ÚS SOCIAL DELS CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ
Sol·licitud adreçada al Departament de/d’

Centre educatiu sol·licitat:

Espai sol·licitat:

Data d’utilització:

Descripció de l’activitat:

Autorització Departament d’Educació,

Infància i Família

Signatura

Observacions 

Activitat per la qual es demana:

Nombre d’usuaris previst:

Edats:

Horari de l’activitat:

Dades sol·licitant

Nom i cognoms:

Telèfon contacte: Mail contacte:

Dades de contacte de la persona responsable de l’activitat i que actuarà com a contacte amb
l’Ajuntament i el centre educatiu

Vist i plau Direcció centre educatiu

Nom i cognom

Director/-a Signatura



ANNEX 1: COMPROMÍS DE L’ÚS SOCIAL DELS CENTRES EDUCATIUS 

El/la Sr./a                                                                                               amb D.N.I                                   , 

com a responsable de l’entitat abans esmentada, es compromet a complir les obligacions següents:

• Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament i de neteja amb què es 
van lliurar.

• No utilitzar els espais i equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser autoritzada, ni fer servir 
espais i equipaments diferents dels autorizats, ni usar-los amb horari diferent a l’autoritzat.

• Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat, la normalitat de l’ús, i, en 
el seu cas, la correcta utilització dels espais cedibles.

• Perquè l'autorització sigui efectiva, les entitats i/o associacions  que hagin estat autoritzades per a l’ús 
d’edificis, instal·lacions dels centres educatius públics estan obligades a contractar, en tots els casos, una 
pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de 
l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per unes 
sumes assegurades mínimes de 150.000 € per víctima individual, i de 1.200.000 € per sinistre. (adjuntar 
còpia a la sol·licitud)

• Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es corresponen amb l’activitat autorit-
zada. 

• Recollir i retornar les claus a la seu de la Policia Local (av. Barcelona, 41). Si aquesta dura més d’un dia, 
caldrà recollir les claus diàriament.

Signatura,

El/la responsable de l’entitat

Sant Joan Despí,                de                                       20

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 que 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 consenti-
ment 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, telemàticament mitjançant Seu electrònica o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.
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