
ACTIVITATS DE LLEURE 

ESTIU 2023 

La Sol·licitud d’ajut per a les activitats de lleure d’estiu 

es podrà fer de forma telemàtica.  

A continuació us oferim una petita guia que us ajudarà 

a fer el tràmit. 
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Què necessitem per fer sol·licitud 

telemàtica? 

• Omplir i signar la Sol·licitud d’ajut per a activitats de lleure 
2023, ja sigui descarregant el document de la pàgina web 
de l’Ajuntament, o recollint la sol·licitud al mostrador de 
Serveis Socials (carrer de Sant Isidre 11-13).

• Reunir tota la documentació que es demana a la 
convocatòria en format paper o bé la imatge de cada 
document.

• Tenir o demanar l'idcat mòbil https://idcatmobil.seu.cat, per 
poder signar la instància telemàticament.
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Teniu ordinador, tauleta o mòbil 

amb connexió a Internet? 

Sí que en tinc 

• Document escanejat o imatge 

de tota la documentació 

obligatòria que es demana a la 

convocatòria.

• Sol·licitud específica d’ajut 
d’Estiu emplenada i signada 
amb les dades de la persona i 
dels infants per als quals 
demana l’ajut.
(es pot descarregar des de la web de 
l’Ajuntament o bé recollir-la al mostrador 

de Serveis Socials)

de • Entrar a la pàgina 
l’Ajuntament.
(a continuació us expliquem com)

No en tinc 

• Trucar al telèfon de Serveis

socials 93 572 11 70 ext. 3 i 

demanar cita amb el/la 

tècnic/a corresponent per poder 

realitzar el tràmit. 

NOMÉS PODREU TRAMITAR L’AJUT AMB ÈXIT SI ADJUNTEU TOTA LA DOCUMENTACIÓ EXIGIDA 



Presentem la instància al nostre ajuntament 

2n Cliquem a Iniciar el tràmit (marcat amb fletxa)

3r Cliquem a Comença (marcat amb fletxa)

1r Entrem al següent enllaç :  www.montornes.cat/ajutsestiu 
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Ens donem d’alta 

al idCATmòbil 

4t  

5è 

6è 

Empleneu la instància genèrica amb les dades de la 

persona que la sol·licita. 



Adjunteu la Sol·licitud d’ajut per les 

activitats de lleure 2023 (marcat amb fletxa) i 

la resta de documents obligatoris que 

teniu escanejats o en imatges.  

6è 



Adjuntar la resta de documents que 

presenteu (ex. Nòmines, rebuts

lloguer/hipoteca....) 



7è Abans d’enviar la documentació verificar 

la informació i enviar-la (marcat amb fletxa)



Sol·licitud presentada i registrada. 

Podeu descarregar el rebut. (marcat amb 

fletxa)  

 

 
 

 

 

 



Gràcies per la vostra col·laboració 
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