
 

D’acord amb el que disposa el 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, l’informem que l’Ajuntament de Cubelles tractarà les dades facilitades en aquest formulari per contactar-lo i 
gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte 
per obligació legal o per donar compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, 
oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament de Cubelles, Pl. de la Vila, n.1, 
08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.  
 

DOCUMENT DE DONACIÓ DE MATERIAL TIC PER A ALUMNAT SENSE RECURSOS 

En/Na _________________________________________________________ amb NIF 
_______________, en nom i representació pròpia / en nom de la persona jurídica (en cas que la 
cessió la faci una empresa) _____________________________________________________ i 
domiciliat/da a _______________________________________________________________ 
_________________________________ de _____________________, amb telèfon de contacte 
núm. __________________ i correu electrònic ______________________________________:  
 
Assabentat de la necessitat de part de l’alumnat amb vulnerabilitat de Cubelles de disposar de 
dispositius TIC per poder continuar les classes on line, degut al tancament de les escoles per la 
declaració de l’estat d´alarma, arrel de la pandèmia provocada pel COVID-19. 
 
DONA a l’Ajuntament de Cubelles, amb la condició que traslladi aquesta donació a les escoles 
de Cubelles per a la seva distribució a alumnat en situació de vulnerabilitat, els següents 
equipaments TIC: 

Referència 
(A omplir pel 

personal municipal) 
Marca Model Estat Accessoris 

     

     

     

     

     

     

Referència: P= portàtil; T= tauleta; O= ordinador + núm. correlatiu 
 
 

El/la donant renuncia a reclamar la titularitat de l’equipament TIC donat, un cop finalitzat el 
període de suspensió de les classes presencials de les escoles del municipi de Cubelles per a la 
qual s’ha fet aquesta donació.  
Aquest document constitueix la tradició als efectes de formalitzar la transmissió de la propietat del bé, recollida a l’art. 
531.4 del Codi Civil català. 

 
El/la donant autoritza a l’Ajuntament de Cubelles a difondre el nom i cognoms de la persona que 
fa la donació a través de la web, xarxes socials i qualsevol altra mitjà de comunicació pública 
amb finalitat de promoció de la campanya i per agrair la cessió. 
 
En cas que el(s) dispositiu(s) no sigui(n) apte(s) per a l’ús de l’alumnat de les escoles de Cubelles, 
sota el criteri dels equips directius de les escoles que en faran una avaluació, el/la sol·licitant 
reclama la devolució a l’equipament TIC. 
 
 

Signatura de la persona que dona 
 
 
 
 
Cubelles, a ___ d’abril de 2020 



 

D’acord amb el que disposa el 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, l’informem que l’Ajuntament de Cubelles tractarà les dades facilitades en aquest formulari per contactar-lo i 
gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte 
per obligació legal o per donar compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, 
oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament de Cubelles, Pl. de la Vila, n.1, 
08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.  
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Informació addicional sobre protecció de dades: 

 

1. Responsable del tractament. 

 Identitat: AJUNTAMENT DE CUBELLES – CIF P0807300I 

 Adreça: Plaça de la Vila, núm.1 – Cubelles 08880 

 Telèfon: 938950300 

 Correu: dpd@cubelles.cat 

 

2. Delegat de Protecció de Dades. 

El Delegat de Protecció de Dades és la persona que s’encarrega de protegir el dret fonamental a 

la protecció de dades personals a l’AJUNTAMENT DE CUBELLES i s’encarrega del compliment 

de la normativa de protecció de dades. S’hi pot contactar enviant un correu electrònic a 

dpd@cubelles.cat.  

 

3. Finalitat del tractament de les dades. 

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de l’AJUNTAMENT DE 

CUBELLES seran utilitzades per contactar amb l’interessat i gestionar correctament el servei que 

es sol·licita. En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest 

apartat, especialment per a l’enviament de publicitat; ni tampoc seran cedides a tercers. 

Les dades personals que s’hagin proporcionat es conservaran per un període de 10 anys, o bé fins 

que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. 

 

4. Legitimació del tractament de dades. 

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes 

al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs l’AJUNTAMENT DE CUBELLES sol·licita 

expressament el consentiment dels interessats per a què les seves dades puguin ser tractades 

amb la finalitat prevista en el punt anterior. 

 

5. Destinataris de les dades. 

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document puguin ser 

cedides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti del compliment d’una obligació legal. 

 

6. Exercici dels drets propis. 

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, 

supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament de Cubelles, Pl. de 

la Vila, n.1, 08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per 

qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
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