MAM

SOL·LICITUD PARCEL·LES D’HORTS URBANS ECOLÒGICS (G5)
Persones que tot i pertànyer al grup 1, 2 o 4 hagin tingut els darrers 3 anys
un hort urbà municipal
Nom i cognoms___________________________________________________________,amb adreça
a_________________________________________________________________________________
de __________________________________________________________, CP _________________,
telèfon ______________________, correu electrònic _______________________________________
i DNI_________________________, amb la present sol·licitud:
EXPOSO: Que reuneixo els requisits establerts de la convocatòria PARCEL·LES D’HORTS URBANS
ECOLÒGICS de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que acredito mitjançant la documentació següent:
 DNI (l’escaneja l’ajuntament)
 Volants d’empadronament i convivència (els adjunta l’Ajuntament)
DECLARO QUE:
 No convisc en el mateix domicili amb ningú que hagi sol·licitat una parcel·la en aquesta convocatòria;
No tinc cap hort en propietat arrendament o qualsevol relació d’explotació;
Totes les dades que figuren en aquest imprès són totes les sol·licitades, que són absolutament
certes i que es poden demostrar amb els documents que s’adjunten;
Sóc coneixedor/a de les condicions que regulen aquesta convocatòria;
Estic al corrent de pagament amb l’Ajuntament;
AUTORITZO l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a consultar les dades que siguin necessàries per tal
de comprovar-ne la veracitat.
 Se m’ha adjudicat anteriorment una parcel·la o hort urbà ecològic al municipi en els darrers tres anys a mi o
a un/a membre de la meva unitat familiar.

EM COMPROMETO A:
 Acceptar la normativa dels horts urbans ecològics;
Assistir al curs de formació bàsica d’agricultura ecològica amb un mínim d’un 80% d’assistència
Per tot això, DEMANO: Formar part del procés de selecció PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES DE
PARCEL·LES D’HORTS URBANS ECOLÒGICS (I RÈGIM D’ÚS INTERN DEL PARC HORTÍCOLA)
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____
(signatura)

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de
tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de
l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un
escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu
Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets” ,o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat
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