Àrea del Territori
Serveis Administratius Generals

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE LA 5a CONVOCATÒRIA PER
L’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ PRIVATIVA I ÚS TEMPORAL DELS
HORTS SOCIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL AL TERME DE MONTORNÈS DEL
VALLÈS, PER AL SEU CONREU AGRÍCOLA I AMB DESTINACIÓ A L’AUTOCONSUM
Presentada per:
En/Na

,major d’edat,

amb NIF(DNI/NIE) núm. _________, domiciliat al carrer
núm.______

del municipi de

Codi Postal núm. _____, amb telèfon: fix ________

mòbil __________

@adreça electrònica:
En nom propi o en representació de
Amb NIF(DNI/NIE) núm. _______________, amb domicili a efectes de
notificacions al carrer

núm. ____ del municipi de
amb Codi Postal núm. ______.

Que declara:
1. Estar assabentat/da de l’aprovació per part de l’Ajuntament de Montornès del Vallès de les
bases de la convocatòria de les llicències d’ocupació privativa i ús temporal dels horts socials.
2. Reunir els requisits relacionats en les bases i acceptar la totalitat de les clàusules del plec.
3. Estar interessat/da en participar en aquesta convocatòria i aporta la documentació
necessària.
Montornès del Vallès, a

de

de 201

.

(Signatura del sol·licitant)

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol.licitud
L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica, en cas de nomenar representat serà aquest qui rebrà
l'avís de notificació. El correu d'avís només tindrà efectes informatius i que si no el rebeu, no impedirà que es consideri feta la
notificació. Transcorreguts 10 dies naturals l'acte es donarà per notificat. Per a més informació accediu a
https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques

Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número:

En aplicació de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa del següent:
a) Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Montornès del Vallès per a les
finalitats pròpies d’aquesta administració.
b) Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que es subministren, adreçantse a les dependències de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

CIF P-0813500-F

Av. de la Llibertat, 2

www.montornes.cat

08170 Montornès del Vallès

ajuntament@montornes.cat

Tel. 93 572 11 70

