
 

                   Nº de sol·licitud __________ 
 
 
 
 

Sol·licitud de preinscripció  
Taller de Ceràmica artística 2018-2019 
 
ATENCIÓ: Aquesta es una sol·licitud de preinscripci ó al taller de ceràmica. El lliurament 
d'aquest imprès i el seu registre NO implica que s' hagi estat admès en el mateix. Les 
persones admeses seran contactades per confirmar la  seva plaça al taller. 
 
 
DADES DE L'ALUMNE/A 
Nom i cognoms  
 

Data naixement 
 

DNI/NIF 
 

Domicili  
 

Núm. 
 

Pis 
 

Porta 
 

Municipi / Província  
 

CP correu electrònic 
 

Telèfon 

 
TALLER 
ON:  Escola Elisa Badia 
        Aula de ceràmica (2a planta) 

HORARI:  Dijous, 18-20h 

QUOTA MENSUAL:  23.38€ 
 

Nº quotes:  8 
 

Preu total taller:  187 € 

 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom i cognoms  
 

DNI/NIE 
 

IBAN BANC OFICINA DC NUMERO COMPTE 
                        
En cas de ser admès/admesa al taller de ceràmica autoritzo, fins a nou avís, a fer efectius els 
cobraments consignats en aquest imprès a aquest número de compte corrent 
 
 
VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD                                                                                  SI    NO 
Té la residència al municipi de Barberà del Vallès?   
Ha participat anteriorment en un taller de ceràmica organitzat per l'Ajuntament?   
 
 
Així mateix, em dono per assabentat/ada i accepto  les condicions per a la preinscripció al 
taller de ceràmica artística 2018-2019 que figuren al dors d’aquesta sol·licitud. 
 
Barberà del Vallès, ______ d____________________ de 201_ 
      
                                                                         Signatura de la persona sol·licitant  
 
 
Documentació que s’acompanya: 
□  Fotocòpia del DNI/NIE  
□  Imprès acreditatiu del número de compte  
□  Altres:  ___________________________  

 
Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Barberà del Vall ès 
 
 

D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les 
dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre General de documents de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i que 
poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats municipals per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona 
interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit adreçat a qualsevol de les Oficines d’atenció ciutadana d’aquest Ajuntament.  



 
 
 
Condicions per la preinscripció al taller:  
 

• A aquest taller podran accedir les persones majors de 18 anys. 
• Les places són limitades (màxim 20 persones). 
• L'aula de ceràmica està ubicada a una segona planta. 
• El període de preinscripció romandrà obert del 8 al 26 d'octubre i es 

realitzarà a traves de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en el seu horari habitual.  
• Les sol·licituds efectuades dins d'aquest termini establert seran admeses 

amb caràcter provisional.  
• Per configurar la llista de persones admeses, les sol·licituds s'ordenaran per 

ordre d'arribada donant preferència als residents al municipi, i entre 
aquests, a aquelles persones que mai hagin participat en un taller d'aquest 
tipus organitzat al municipi.  

• La llista de persones admeses i en llista d'espera serà publicada a partir del 
dia 29 d'octubre i podrà ser consultada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i 
al web municipal.  

• Les persones admeses seran contactades per la secció de Col·lectius 
Socials i Cultura per tal de confirmar la seva plaça al taller i l'inici del curs. 

 
Per formalitzar la sol·licitud cal portar:  

• Sol·licitud d’inscripció degudament complimentada. 
• Fotocòpia del DNI/NIE. 
• Imprès acreditatiu del número de compte per la domiciliació bancària. 
• Padró, en cas que la persona sigui resident però l'adreça que figuri en el 

seu DNI/NIE no sigui la del municipi. 

 
Suspensió del taller  

• El grup haurà de comptar amb un nombre mínim d’inscripcions sense les 
quals el taller es podrà suspendre (aquest mínim es de 15 persones). 

 
Forma de pagament  

• Quota mensual a traves de domiciliació bancària. 
• Son un total de 8 mensualitats. 
• Les mensualitats es cobraran a més vençut. Un cop iniciat el taller, la 

primera domiciliació es farà efectiva al mes de desembre i la última al mes 
de juliol.  

 
Baixa del taller  

• La baixa s'haurà de presentar per escrit mitjançant instància a través de 
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i dirigida a la secció de Col·lectius Socials i 
Cultura. 

• Haurà de formalitzar-se abans del dia 20 del mes anterior al que es vol fer 
la baixa per tal de deixar sense efecte l'obligació de pagament. En cas 
contrari, la baixa no es tramitarà fins al mes següent. La persona podrà 
continuar assistint al taller fins a final del mes en que ha sol·licitat la baixa. 
 
 

Més informació:     
Casal de Cultura , C. Nemesi Valls, 35 – 937 297 172 |  web municipal   www.bdv.cat 


