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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. 

Programa A.1.b) Cos tècnic 

 
S’ha d’indicar el nombre de tècnics/ques o coordinador/a esportiu/iva contractats amb la titulació corresponent i amb 
llicència d’entrenador/a corresponent a l’any en curs. (Ompliu tantes fulles com sigui necessari) 
 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 

DNI/NIE                         Nom, Cognoms                                                                                

Sexe Titulació oficial
 Masc.   Fem.  

 
Cal adjuntar fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica, la llicència d’entrenador/a de l’any en curs i els contractes 
laborals de l’any en curs.   
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