
L�LUSTRÍSSIMA SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 
 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem què les seves dades 
seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de Figueres i només per a finalitats vinculades directament o indirectament 
amb l'expedient, tràmit o gestió al qual es refereix aquest formulari. Per a exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancel�lació de les 
seves dades personals podrà dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (omac), Avda. Salvador Dalí, 107. 

 

 

Annex I mòdel d'instància 

 
 
Registre General 

       Entrada núm. ................................... 
 

Registreu-ho d’entrada i passeu-ho 
a l’A.G. 2.4 
Figueres,      

   
       (BJOV) 

Il�lma. Sra. 

            , major d’edat, 

amb DNI núm.    , que visc al carrer/plaça        

núm.  , pis     , porta        , de           

(CP    ) telèfon     i e-mail         

que actuo en representació de l’entitat           ,   

amb NIF núm.     , número de registre d’entitat ciutadana    i domiciliada a 

carrer/plaça           núm.         , pis      , porta      , 

de                    (CP   )  telèfon      

e-mail             

EXPOSO: 

 Que l’entitat que represento és membre de ple dret del Consell Local de Joventut de Figueres. 

 Que l’entitat que represento NO és membre de ple dret del Consell Local de Joventut de Figueres. 

 (Marqueu només una de les dues opcions) 

- Que l’entitat que represento no té deutes amb l’Ajuntament. 

- Que l’entitat que represento ha lliurat a l’Ajuntament tota la documentació a la qual es refereix l’article 183è 

del Reglament Orgànic Municipal. 

- Que l’entitat que represento entén i accepta el document titulat “Bases reguladores per a l’atorgament d’un 

estand a l’Embarraca’t 2017”. 

- Que adjunto la declaració responsable.  

- Les notificacions electròniques via e-notum derivades d’aquesta sol�licitud es rebran a l’adreça de correu 

electrònic:                    i l’ avís al telèfon mòbil        

Per tot això, SOL�LICITO: Que se’m concedeixi un estand a l’Embarraca’t.  

Figueres    

 

(Signatura del sol�licitant) 



 

 

 

Declaració responsable del secretari de l’entitat 

 

1. Dades d’identificació de l’entitat 

Nom de la institució o entitat:            

NIF:       

Adreça:               

Municipi:               

Codi Postal:     

Telèfon:      

E-mail:               

 

2. Dades d’identificació del secretari de l’entitat 

Nom i cognoms:              

NIF:       

 

3. Certificat 

La persona signant, com a secretari de l’entitat i amb el vist-i-plau del president, certifica: 

Primer. Que les dades aportades a la instància per a obtenir un estand a l’Embarraca’t 2017 són 

certes. 

Segon. Que, de resultar ser adjudicatària d’un estand en el marc de l’Embarraca’t 2017, l’entitat es 

compromet a subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per tal de cobrir els riscos 

específics derivats de l’explotació de l’estand per un capital mínim assegurat de 300.000 euros i a 

complir amb les condicions establertes a les bases reguladores per a l’obtenció d’un estand a 

l’Embaraca’t 2017. 

 

I perquè així consti, lliuro aquest certificat 

 

Figueres,      

 

 

Signat, el secretari     vist-i-plau del president 

 


