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ANNEX III 
 

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Responsable del tractament Ajuntament de la Roca del Vallès 

Finalitat Gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada de documents 

Marc jurídic Llei 39/2015 i Reglament General de Protecció de Dades 

Destinataris No es cediran a tercers excepte obligació legal 

Drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i retirada de consentiment 

Reclamació 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació 
davant d'una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD 
i/o la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

 

 

2.- FITXA PROJECTE 
 
Entitat:       

Títol projecte:       

 

FINALITAT (Marcar-ne com a mínim un): 

 

     Millorar la cohesió social del municipi 

     Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general    

        per a la col·lectivitat. 

     Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació. 

     Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat. 

     Possibilitar el creixement social, cultural, esportiu, educatiu i econòmic del  

        municipi. 

     Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania. 

     Eradicar les desigualtats de gènere existents entre dones i homes en els  

        diferents àmbits de la vida social, política i cultural del municipi. 

     Afavorir la integració de persones amb risc d’exclusió dins la vida social i  

        cultural de la Roca. 

     Promoure, defensar i garantir els drets i deures de la ciutadania. 

     Promoure la defensa del medi ambient i la sostenibilitat mediambiental 

 

AMBIT: (Marcar-ne només un) 

 

A.- ACCIÓ SOCIAL                 B.- CULTURA               C.- ESPORTS      

D.- JOVENTUT                       E.- EDUCACIÓ       

 

PERÍODE: (Temps en el qual es portarà a terme l’activitat/projecte): 

 

          Anual (1 de gener 2020 a 31 de desembre 2020) 
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          Curs Escolar (1 juliol 2020 a 30 de juny 2021) 

 

OBJECTIU (Quina és la finalitat que es vol aconseguir amb el projecte/activitat)  

 

 

LLOC: (On desenvolupeu el projecte/activitat) 

      

 

DESTINATARIS (Població destinatària i que podrà participar/gaudir del projecte/activitat) 

 

 Infància (0-12)    

 Joventut (13-30   

 Adults (31-65)     

 Gent gran (+65)  

 

NUCLI/S AL/S QUAL/S VA DESTINADA L’ACTIVITAT 

 

 LA ROCA                 LA TORRETA                SANTA AGNÈS     

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS (Indicar el número aproximat de persones que 

participaran en el projecte/activitat)         

 

DESCRIPCIÓ PROJECTE/ACTIVITAT (Expliqueu en què consistirà el projecte i/o 

activitat)  
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VALORS QUE PROMOU (solidaritat, igual home-dona, cohesió social, coresponsabilitat 

educativa, justícia social, convivència, etc..) I PERQUÈ CREIEU QUE EL VOSTRE 

PROJECTE/ACTIVITAT PROMOURÀ AQUESTS VALORS?: 

      

 

 

EN QUINS ASPECTES MILLORARAN LES PERSONES QUE PARTICIPARAN AL 

PROJECTE/ACTIVITAT? 

      

 

ALTRES ENTITATS QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE/ACTIVITAT AMB LES 

QUE COL·LABORA I COM HI COL·LABOREN 

       

 

CALENDARI: (Quan es realitzarà l’activitat)   

      

 

CONTINUITAT: 

 

 DES DE QUIN ANY ES REALITZA AQUEST PROJECTE/ACTIVITAT?       

 PREVEIEU QUE DURI (indicar l’any)       

 VALORACIÓ (si s’ha fet anteriorment com ha evolucionat) 

      

 

DIFUSIÓ: 

  

 ABANS ACTIVITAT/PROJECTE (Quines accions es faran per difondre l’activitat)  
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 DESPRÉS ACTIVITAT/PROJECTE (Quines accions es faran per explicar com ha 

anat l’activitat) 

      

 

 

Recordeu que s’ha de posar el logo ACTUALITZAT de 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès en totes les accions de difusió 

del projecte/activitat subvencionat  

 

ORGANITZACIÓ: 

 

 RECURSOS HUMANS (Persones implicades en el desenvolupament del 

projecte/activitat) 

      

 

 RECURSOS MATERIALS (Material que es necessitarà per portar a terme el 

projecte/activit 

 

 

 

 

La Roca del Vallès,       de            del 2020 

 

Signatura  
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