
 
 

 
 

SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’UNA PARCEL·LA DELS HORTS URBANS 

ECOLÒGICS MUNICIPALS DE CAN SOLÀ GROS (CONVOCATÒRIA 2016) 

Sol·licitant 

NOM I COGNOMS:  

NIF/NIE:  
 

Representant (si escau) 

NOM I COGNOMS:  

NIF/NIE:  
 

Dades per a notificacions 

ADREÇA:  BÚSTIA:  

MUNICIPI:  C.P.:  

TELÈFON:  E-MAIL:  
 

EXPOSA: Que assabentat de la posada en marxa de la convocatòria 2016 del procés d’assignació de la 

cessió d’ús temporal dels horts urbans ecològics municipals de Caldes de Malavella i de les bases que la 

regulen, les quals accepto íntegrament, i que acompleixo els requisits per obtenir-ne la condició de 

persona beneficiària. 

APORTA la documentació següent (marcar): 

 Fotocòpia del DNI/NIE o document acreditatiu de la personalitat 

 Informe dels Serveis Socials, en cas d’optar per la prioritat de plaça com a família amb risc social. 

 Certificat d’empadronament i de convivència (s’aportarà d’ofici per l’Ajuntament) 

AUTORIZA a l’Ajuntament de Caldes de Malavella a consultar i verificar les dades disponibles en les 

seves bases de dades, així com en d’altres administracions públiques per acreditar les dades que són 

imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació. 

SOL·LICITA: Que se m’admeti al procés d’adjudicació esmentat i a l’assignació de cessió d’ús temporal 

d’una parcel·la dels horts urbans ecològics municipals de Caldes de Malavella. 

Motivació: (indiqueu per què voleu cultivar una parcel·la d’hort municipal): 

 

 

 
Caldes de Malavella, ______ de/d’ ______________________ de ________ . 

   

Signatura del Sol·licitant [1]: 

       

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 

 [1] De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa del 

següent: 

-  Les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud s'incorporaran i tractaran de forma confidencial en un fitxer 

propietat d'aquest Ajuntament. 

- Les dades obtingudes en aquesta instància es podran utilitzar, salvaguardant la seva identitat, per a la realització d'estadístiques 

internes. 

- Vostè té la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació, 

oposició o cancel·lació, tot dirigint una comunicació escrita, junt amb la documentació acreditativa de la seva identitat, a aquest 

Ajuntament. 


