Carrer de Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

SOL·LICITUD D’ÚS D’UN HORT COMUNITARI A LES ARENES (PALAFRUGELL)
Dades de contacte
Nom i cognoms

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Exposo i demano
Que estic assabentat/da de les normes que regeixen la convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions
temporals d’ocupació de terrenys de domini públic amb destí a horts, i demano l’adjudicació d’un hort.

Declaro responsablement
1. Que compleixo amb tots els requisits de capacitat i solvència exigits en el plec de clàusules que regeixen per la
convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals d’ocupació de terrenys de domini públic amb
destí a horts. I en aquest sentit declaro:
• Que sóc major d’edat i no disposo, ni cap altre membre de la unitat familiar, de cap altre terreny de conreu
dins el terme municipal de Palafrugell o dins de la comarca del Baix Empordà.
• Que estic empadronat/da al municipi de Palafrugell.
• Que no disposo, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui
dins el terme municipal de Palafrugell o dins la comarca de Baix Empordà.
• Que no tinc deutes amb l’Ajuntament en fase executiva.
2. Que em comprometo a posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol canvi que es produeixi respecte a la
capacitat i solvència exigits.

Data i signatura
Palafrugell,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació
del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades
Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

A omplir per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Que en data _____________________ el/la treballador/a ____________________________________________
ha comprovat per mitjans electrònics les dades següents:
•

La persona sol·licitant està empadronada a Palafrugell:  Sí  No

•

La persona sol·licitant té deutes en executiva amb l’Ajuntament:  Sí  No

A omplir per l’Àrea de Benestar Social
Que en data _____________________ el/la treballador/a ____________________________________________
ha comprovat per mitjans electrònics les dades següents:

•

La persona sol·licitant no disposa de la llicència d’ús de cap altra parcel·la dels horts ecològics municipals:
 Sí  No

Observacions

