MAM

SOL·LICITUD PARCEL·LES D’HORTS SOCIALS PER A ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE
Nom i cognoms___________________________________________________________,amb
adreça a_____________________________________________________________________
de ________________________________________________________, CP _____________,
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________ i
DNI_______________________________, com a representant de l’entitat sense ànim de lucre
________________________________________________________________,amb adreça a
_________________________________________________________________________ de
_____________________________________________________________, CP __________,
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________ i
CIF _________________________, amb la present sol·licitud:
DECLARO QUE:
l’esmentada entitat està inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions d’aquest
Ajuntament.
l’esmentada entitat no té deutes pendents amb l’administració municipal.
l’esmentada entitat accepta la normativa de gestió i ús que emana de les Bases corresponents.
l’esmentada entitat designa com a representant, en cas de rebre l’adjudicació, a la persona les
dades de la qual es consignen a continuació:
Nom i cognoms: _________________________________________________________
DNI_________________________
Adreça: __________________________________________________________________
de ________________________________________________________, CP __________,
Telèfon _____________________Correu electrònic ________________________________
APORTA A AQUESTA SOL·LICITUD:
Memòria/projecte amb exposició de motius i forma de gestió que es preveu entre les persones
associades, d’acord amb l’annex 2 de les Bases.
Acreditació, si s’escau, de les finalitats de caire social, terapèutic, pedagògic, formatives i/o de
promoció de l’agricultura ecològica i de proximitat.
Per tot això, DEMANA FORMAR PART DEL PROCÉS PER LA CONCESSIÓ DE
LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL D’ESPAIS PÚBLICS DESTINATS A
HORTS/ESPAIS AGRÍCOLES SOCIALS ECOLÒGICS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE.
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____
(signatura)

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer
automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800).Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana d’aquest Ajuntament.

