
IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDIA- PRESIDÈNCIA 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. 

 

 

 
Registre General 

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

Registreu-ho d’entrada i passeu-ho 
a l’AG      
Figueres,      

   
DADES DEL SOL·LICITANT 

REPRESENTANT 

EXPOSO:  

Que vull participar a la convocatòria per a l'atorgament d'una llicència d'ús privatiu per al cultiu hortícola ecològic 
en una parcel·la dels horts municipals del carrer Closa Rasa, publicada al BOP el 6 de novembre de 2017. 

Que compleixo els requisits establerts a les bases de la convocatòria, n'accepto totes les condicions i el règim. 

Que la meva unitat de convivència només presenta una única sol·licitud de participació en aquesta convocatòria. 

Que vull participar en la convocatòria dins del col·lectiu següent: (cal marcar només una opció) 

 Persones d'edat igual o superior a 60 anys empadronades a Figueres. 

 Persones majors d'edat en situació d'atur demandants d'ocupació empadronades a Figueres. L'Ajuntament de 
Figueres verificarà aquesta circumstància per consulta telemàtica al Servei d'Ocupació de Catalunya. La persona 
sol·licitant es pot oposar a la consulta marcant la casella següent  i aportant la documentació que ho acrediti. 

 Entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal d'entitats. Cal adjuntar un projecte de gestió. 

SOL·LICITO: 

Que s'admeti la meva participació –o de l'entitat a la qual represento– a la convocatòria per a l'atorgament d'una 
llicència d’us privatiu d’un hort urbà al carrer Closa Rasa. 

CONSENTIMENT DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: 
 Accepto la notificació electrònica de les comunicacions i actes administratius respecte del procediment 

encetat amb aquesta sol·licitud, a través de la plataforma e-Notum del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya - veure al dors - accessible des de l’enllaç http://usuari.enotum.cat i vull rebre un avís - sense efectes 
jurídics - del dipòsit de les notificacions mitjançant un SMS al telèfon mòbil ___________ (opcional),  i per correu 
electrònic en aquesta adreça electrònica: ______________________________________  

Figueres, _____________ 

(Signatura de la persona sol·licitant) 

Nom i cognoms 

      

DNI/NIF 

      

Domicili  

      

Núm. 

      

Pis 

      

Porta 

      

Població 

      

CP 

      

Telèfon 

      

email 

      

Nom i cognoms 

      

DNI/NIF 

      

Domicili  

      

Núm. 

      

Pis 

      

Porta 

      

Població 

      

CP 

      

Telèfon 

      

email 

      



 

 

 

CONSENTIMENT DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: 
COM ACCEDIR I VISUALITZAR LA VOSTRA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

El servei e-Notum permet realitzar notificacions electròniques de comunicacions i actes administratius per 
mitjans electrònics amb totes les garanties jurídiques acordades a la normativa vigent. El sistema e-Notum 
enviarà un correu electrònic i/o un SMS informant del dipòsit de la notificació a l’adreça de correu 
electrònic i/o al telèfon mòbil declarat en aquest document. En aquest avís trobareu l’adreça d'Internet URL 
de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament de Figueres, on podreu accedir a la notificació, 
seleccionant un d’aquests dos sistemes: 
1. Si disposeu d’un certificat digital - DNI electrònic, certificat IDCat, ... - podeu utilitzar-lo per identificar-vos 
i visualitzar la notificació. 
2. Amb clau específica d’accés : El sistema enviarà un missatge SMS al telèfon mòbil declarat en aquest 
document amb una paraula clau de pas. Aquesta paraula clau s’ha d’introduir a l’espai de notificacions 
electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació. 
La notificació electrònica s’entén practicada en el moment en que es produeix l’accés al seu contingut. Des 
del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació 
electrònica. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada, es 
farà constar a l’expedient, es donarà per efectuat aquest tràmit i l’acte administratiu s’entendrà per notificat. 
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