
  Sol·licitud/Instància 

 
 

     
            

  

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms 

 

NIF Telèfon E-mail 

amb capacitat d’obrar, actuant en nom propi o en representació de 

Nom i cognoms si s’escau 

NIF Telèfon E-mail 

i domiciliat a efectes de notificacions a  

Domicili                                                                                      Núm.     Pis     Porta 

Població C.P. 

Vull rebre comunicacions relacionada amb aquest tràmit:  

Per SMS:  Sí   No  Telèfon mòbil: 

Per e-mail:  Sí   No  e-mail: 

Vull rebre Notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit: Sí  No 

 

CURS SELECCIONAT 
Àrea de formació Curs * 

 

 

 

*El curs ha de coincidir amb l’oferta disponible a www.aulamentor.es . Per 

exemple: Àrea de formació: Administració i Gestió / Curs: Gestió de 

Recursos Humans. 

 

PREU SERVEI 
La sol·licitud comporta el compromís de fer efectiu el pagament dels 

imports que a continuació es relacionen i d’acord amb la vostra petició: 

matrícula per curs o recarrega mensual per curs. 

El pagament s’ha de realitzar a través de la següent plataforma: 

https://tiquets.svmontalt.cat/   

 

El pagament de l’import suposarà rebre la notificació de la concessió de la 

plaça amb l’usuari i contrasenya d’accés a la plataforma educativa Aula 

Mentor. En cap cas es retornarà l’import abonat atès que està subjecte al 

compromís i dedicació personal de cada persona. 

 
Opció Concepte Import 

 

Matrícula per curs  

Tots els cursos estan subjectes a matrícula 

pròpia. 

La matriculació inicial en els cursos 

s’estableix en dos mesos (60 dies). 

El curs finalitza quan el tutor/a qualifiqui 

com a Apte totes les activitats obligatòries 

adscrites al curs seleccionat.  

La qualificació d’Apte permet presentar-se a 

l’examen corresponent per a l’obtenció del 

certificat d’aprofitament. 

48 € 

 

 

https://tiquets.svmontalt.cat/
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Recarrega mensual per curs  

De caràcter mensual segons el ritme d’execució 

del curs 

En el cas de no acabar en el termini estipulat 

i previst (dos mesos), l’alumne/a ha de fer 

una recarrega de la matrícula per un mes més i 

així successivament essent el valor per 30 

dies d’un import de 24 euros fins que el 

tutor/a qualifiqui com a Apte totes les 

activitats obligatòries adscrites al curs 

seleccionat.  

La qualificació d’Apte permet presentar-se a 

l’examen corresponent per a l’obtenció del 

certificat d’aprofitament. 

24 € 

 

 

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s’admeti a 

tràmit aquesta sol·licitud. 

 

L’interessat, 

 

 

 

 

 

Sant Vicenç de Montalt,    d          202    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 

de desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades en aquest 

formulari seran tractades per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt com a Responsable del Tractament, 

per tal de gestionar la tramitació de la seva sol·licitud d’ajut individual de menjador. L’informem de que no 

cedirem les seves dades a tercers, excepte en el cas d’una obligació legal. Si desitja exercir els drets d’accés, 

rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament, pot posar-se en contacte amb nosaltres a 

oficines@svmontal.cat o també podeu enviar un escrit a l’adreça: C/Sant Antoni , 13 (08394) Sant Vicenç 

de Montalt. Les seves dades es conservaran per un període de 7 anys segons ORDRE CLT/152/2014, de 30 

d'abril Si desitja conèixer més sobre les nostres polítiques de protecció de dades visiti la nostra web 

http://www.svmontalt.cat/. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades també pot 

presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).  
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