
 

 
CONTRACTE DE CONVIVÈNCIA ESQUIADA JOVE MANCOMUNADA 

 
Un dels objectius de les Polítiques Locals de Joventut és oferir alternatives d’oci així com la 
prevenció de conductes de risc i el foment d’hàbits de vida saludables… això us dona 
l’oportunitat de participar d’algunes activitats a un preu més econòmic, però d’altra banda se 
us demana un compromís que ens ajudi a assolir la finalitat educativa de les activitats que 
promovem i duem a terme... 
 
És per aquest motiu que si vols participar de les nostres activitats t’has de comprometre 
a la signatura i al compliment d’aquest contracte: 
 
 
(Nom i cognoms)…………………………………………………………….…………… 
 
amb DNI……………………………….Adreça………………………………………… 
 
………………………………del municipi…..…………………………………………i  
 
Telèfon…………………………….. Data de naixement…………………………………. 
 
EM COMPROMETO A: 
 

- NO FACILITAR, PROMOURE, FOMENTAR NI PRACTICAR EL CONSUM 
D’ALCOHOL NI SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS O SIMILARS durant la 
sortida i/o activitat organitzada per l’Ajuntament i el Consell Comarcal del 
Tarragonès. 

- NO TENIR COMPORTAMENTS INCÍVICS I/O IL·LEGALS com: 
o cometre furts i/o robatoris. 
o causar desperfectes a mobiliari, instal·lacions… 
o fer soroll i/o molestar les persones amb les que haguem de conviure. 
o o d’altres de naturalesa similar. 

- RESPECTAR LES NORMES de les instal·lacions i persones organitzadores que 
acullen les activitats i de les dels mitjans de transport utilitzats. 

- RESPECTAR ALTRES PERSONES USUÀRIES I TOT EL PERSONAL que 
treballi i participi de l’activitat. 

- COMPLIR AMB TOTA AQUELLA NORMATIVA QUE FACI REFERÈNCIA 
A AQUEST TIPUS D’ACTIVITATS. 

 
Aquest contracte té un caràcter extensiu a totes les activitats a les que participaré 
després de la seva signatura, acceptant la possibilitat de ser exclòs immediatament de les 
mateixes en el cas del seu incompliment. 
 
Signatura:      En cas de ser menor, 

Signatura del pare/mare o tutor legal: 
    
  
Data: 

Les dades de caràcter personal facilitades en aquest document seran tractades d’acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades). El responsable és el Consell Comarcal del Tarragonès, amb la finalitat de la gestió adequada de l’activitat a la que s’inscriu i no seran compartides a tercers. 
Respecte de les mateixes podran exercitar el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició de forma presencial al Consell Comarcal del Tarragonès o bé 
enviant un correu electrònic a l’adreça mancomunatjove@tarragones.cat 



 

 

PROTECCIÓ DE DADES: 

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), les dades que ens 
proporciona a través d’aquest formulari seran tractades per part del Departament de Joventut del 
Consell Comarcal del Tarragonès com a Responsable del Tractament. 

La finalitat d’aquest tractament és donar tràmit a la seva sol·licitud i realitzar-ne una valoració. 
 
La base legal del tractament és el consentiment de la persona sol·licitant i/o la normativa legal 
d’aplicació. 
 
Les dades personals proporcionades no seran facilitades o comunicades a terceres persones alienes al 
Consell, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat per part del 
Departament en qüestió o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat 
amb les disposicions legals aplicables al moment i garantint-ne la seva confidencialitat. Tampoc estan 
previstes transferències internacionals de dades. 
 
Tanmateix, la persona sol·licitant d’aquest servei, autoritza el tractament de les dades personals del 
seu fill o filla, menor tutelat o menor incapaç, menor de setze anys amb la finalitat de gestionar les 
actuacions necessàries per a la tramitació de la seva sol·licitud, en el marc de la gestió adequada dels 
serveis de la Xarxa i d’acord amb les finalitats previstes. 
 
Aquestes dades es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat 
per a la qual van ser demanades, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament 
d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades de caràcter 
personal seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en 
atenció a complir amb els terminis legals de prescripció que pertoquin en cada cas per evitar 
eventuals infraccions. 
 
Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del 
tractament de les seves dades, inclús per portar a terme una reclamació en cas que consideri que el 
Consell està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, pot enviar- en els termes del 
RGPD i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de 
Garantia dels Drets Digitals (en endavant, la “LOPDGDD”)- una comunicació per escrit al domicili 
del Consell, a l’adreça de correu electrònic mancomunatjove@tarragones.cat  o a través del “Tràmit 
en línia” habilitat al Portal Web; en tot cas, adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o qualsevol 
altre document d’identificació equivalent.  
 
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/) és l’organisme supervisor que 
vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si 
considera que el nostre Ens ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, pot 
dirigir-se per tal d’interposar-hi una reclamació. 
Per a més informació respecte al tractament de les seves dades personals, pot consultar la política de 
privacitat que està a la seva disposició. 

 

 

 

 

 


