SOL·LICITUD DE PARCEL·LA DELS HORTS URBANS
DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
SOLICITUD DE PARCELA DE LOS HUERTOS URBANOS
DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Dades de la persona que fa la sol·licitud o de la persona que en fa de representant
Datos de la persona solicitante o representante
Nom /Nombre

Primer llinatge / Primer apellido

Segon llinatge / Segundo apellido

DNI /NIF

Correu electrònic / Correo electrónico

Adreça postal / Dirección Postal
Municipi / Municipio

Província

Telèfon / Teléfono
Número

Pis / Piso

C. Postal

País

EN REPRESENTACIÓN DE / EN REPRESENTACIÓN DE
Nom de l'entitat o persona física / Nombre de la entidad o persona física
Nom /Nombre

Primer llinatge / Primer apellido

Segon llinatge / Segundo apellido

DNI /NIF

Correu electrònic / Correo electrónico

Adreça postal / Dirección Postal
Municipi / Municipio

Província

Telèfon / Teléfono
Número

Pis / Piso

C. Postal

País

EXPOSA I SOL·LICITA / EXPONE Y SOLICITA
Sol·licita una de les parcel·les que l'Ajuntament de Calvià ha convocat per a l'any 2020, amb la
següent preferència:
Solicita una de las parcelas que el Ajuntament de Calvià ha convocado para el año 2020, con la
siguiente preferencia:
Son Ferrer ___

Son Bugadelles ___

Indiferent ___

Situació laboral / Situación laboral:
Aturat de llarga durada/Parado de larga duración ___

Actiu /Activo ___

Jubilat/Jubilado __

Persona amb mobilitat reduïda / Persona con movilidad reducida ___
Entitat sense ànim de lucre / Entidad sin ánimo de lucro ___
___ Autoritz l'Ajuntament de Calvià per a la

___ Autorizo al Ajuntament de Calvià para la
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consulta de dades requerides en les bases de la
convocatòria.

consulta de datos requeridos en las bases de la
convocatoria.

En cas contrari,
___ adjunt documentació requerida en les bases
de la convocatòria.

En caso contrario,
___ adjunto documentación requerida en las
bases de la convocatoria.

Consignau el mitjà preferent per a comunicacions /
Consigne el medio preferente para comunicaciones
Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / Correo electrónico

Consignau l'idioma preferent per a comunicacions /
Consigne el idioma preferente para comunicaciones
CATALÀ ___

CASTELLANO ___

Calvià, ...... d .............................. de 2020
[Signatura/Firma]

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. IDENTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT. Responsable del registre: Ajuntament de
Calvià. Finalitat: registre general d'entrada i sortida. Legitimació: desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal
i autonòmica reguladora del règim local. Destinataris: segons el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Drets: la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la
informació addicional. Informació addicional detallada sobre protecció de dades: http://www.calvia.com/protecciondatos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. IDENTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO. Responsable del registro: Ajuntament de
Calvià. Finalidad: registro general de entrada y salida. Legitimación: desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación
estatal y autonómica reguladora del régimen local. Destinatarios: según lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas. Derechos: la persona solicitante tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional detallada sobre protección de datos:
http://www.calvia.com/protecciondatos.
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