
S:/cc 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DADES PERSONA SOL·LICITANT 
 
En/na ...................................................................... amb DNI núm.  ................  
En representació de .........................................................................................  
amb NIF .........................................................................................................  
 
EXPOSA 
 
1. Que assabentat/da de la convocatòria del concurs per l’atorgament de les 
autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària en les parades 
vacants del mercat setmanal de Canet de Mar i estant interessat/da en participar-hi 
sol·licito la meva admissió en el mateix, als efectes del que presento la següent 
documentació: 
 

�  SOBRE 1: Documentació administrativa. 
�  SOBRE 2: Documentació a valorar d’acord amb els criteris d’adjudicació de 

les bases. 
 

2. Que □ SI □ NO AUTORITZO a l’Ajuntament de Canet de Mar (marcar el que 

sigui procedent) a obtenir per mitjans electrònics la comprovació amb la AEAT i la 
TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
COMUNICACIÓ DE DADES A EFECTES NOTIFICACIONS 

 
Participant ............................................................... DNI/NIF  ..........................  
Domicili ..........................................................................................................    
Població .................................... Codi postal ............. Telèfon ............................    
Correu electrònic ......................................................  

 
A ………………………, a ……… de Canet de Mar de 2015 

 
Signat: 

 
 
 
 
 

 
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 seves dades 
personals seran incloses en el fitxer anomenat registre de licitadors, del qual n’és 
responsable l’Ajuntament de Canet de Mar. Així mateix, s’informa que la finalitat d’aquest 
fitxer és Relacionar les dades de les persones físiques i dels representants de les persones 
jurídiques que s’hagin presentat en procediments de contractació promoguts per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, i que les vostres dades no seran cedides  sense el vostre 
consentiment, excepte si ho autoritza una llei.  
 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos 
al seu tractament, dirigint-vos al Registre General de l’Ajuntament, al carrer Ample, núm. 
11, tot adjuntant còpia del vostre DNI o document identificatiu. 


