EXCM. AJUNTAMENT
DE
CANET DE MAR
En/na ................................................................................................. amb NIF
núm.
.......................
en
representació
de
(quan
calgui)
……………………………………………….……….. domiciliat/da a l’adreça ............................
........................................ de ................................................ CP ................
tel. ………………..…...
EXPOSA
1. Que estic empadronat/da a Canet de Mar des de fa com a mínim, 3 anys de
forma ininterrompuda.
2. Que no disposo, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o
terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Canet de Mar o dins del
Maresme.
3. Que cap dels membres de la meva unitat familiar és adjudicatari d’una altra
parcel·la o hort, dins de la comarca del Maresme.
4. Que el conjunt dels ingressos bruts de les persones que conviuen en
l’habitatge i hi estan empadronades, són els que s’indiquen en la documentació
adjunta.
5. Que d’acord a l’establert a les bases s’adjunta la següent documentació:
Fotocòpia DNI o NIE del sol·licitant.
Declaració de la renda presentada a l’Agencia Tributària corresponent a
l’any 2013 o un certificat d’ingressos emès per l’Agencia Tributaria en el
que constin tots els ingressos bruts que perceben les persones que
conviuen en l’habitatge.
Un certificat de convivència, on consti els integrants de la unitat
familiar.
6. Que autoritzo/autoritzem expressament a l’Ajuntament de Canet de Mar per a
que es puguin realitzar les consultes necessàries a les diferents
administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies
expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits necessaris per a ser
adjudicataris de l’explotació.
SOL·LICITA
Que una vegada analitzada la documentació aportada, s’admeti la meva sol·licitud per
a participar en el procediment de pública concurrència per a l’adjudicació de
l’explotació de 15 parcel·les ubicades a al rial mas Figuerola núm. 2, per tal de
destinar-les a horts urbans.
Canet de Mar, ……………… de/d’ ………………….. de 20.....
(signatura/es)

SENYOR ALCALDE PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
De conformitat amb allò que disposa l’art. 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals recollides seran incloses en el fitxer
anomenat instàncies, la finalitat del qual és resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans, essent-ne el
responsable l’Ajuntament de Canet de Mar. Així mateix, s’informa que no es preveu la cessió d’aquestes
dades i que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el Registre general de
l’Ajuntament de Canet de Mar ubicat al carrer Ample, núm. 11 d’aquesta població.

