
CULTURA Y MEMÒRIA HISTÓRICA

SOL·LICITUD CONCURRÈNCIA A CONVOCATÒRIA DE “PREMIS 9
D’OCTUBRE DE CREACIÓ LITERÀRIA”

I. DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS NIF / DNI / NIE e-mail

DOMICILI Nº ESC. PLANTA PTA.

C.P. MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2

II. DADES DEL REPRESENTANT (En cas d'actuar amb representació)
NOM I COGNOMS NIF / DNI / NIE e-mail

DOMICILI Nº ESC. PLANTA PTA.

C.P. MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2

III. MODALITAT DE NOTIFICACIÓ

Notificació en paper

Notificació  electrònica.  (SI  TRIA  AQUESTA  OPCIÓ,  ÉS
NECESSARI DISPOSAR DE CERTIFICAT ELECTRÒNIC PER A
ACCEDIR A la NOTIFICACIÓ) Accepte ser notificat de manera
electrònica, com a mecanisme de notificació, utilitzant per a això
l'adreça  de  correu  electrònic  indicada  a  continuació  a  l'efecte
d'avís de notificació:

 

IV. OPOSICIÓ A LA INTEROPERABILITAT ENTRE ADMINISTRACIONS

El/la sol·licitant manifesta expressament la seua oposició al fet que l'administració actuant puga consultar
o  recaptar  dades  i  documents  de  qualsevol  Administració,  i  en  aquest  cas  haurà  d'aportar  amb  la
sol·licitud la documentació acreditativa corresponent (art. 28.2 Llei 39/2015. Redactat per la disposició
final 12 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.) 



                                                                                                               

EXPOSA:

Que  coneix  i  accepta  íntegrament  la  convocatòria  de  l'edició  “XXIX PREMIS  9
D’OCTUBRE DE CREACIÓ LITERÀRIA” a atorgar per l'Ajuntament de Sant Vicent
del Raspeig relativa a l'any 2021.

Que  són  certes  quantes  dades  figuren  en  la  present  sol·licitud,  que  coneix  les
estipulacions i compleix els requisits establits en la present convocatòria.
 

I SOL·LICITA:

Inscriure's  en  l'edició  “XXIX  PREMIS  9  D’OCTUBRE  DE  CREACIÓ  LITERÀRIA”
organitzat per la  Regidoría de Cultura i Memòria Històrica de l'Ajuntament de Sant
Vicent del Raspeig  acompanyant a aquest efecte la següent documentació:

    a) Còpia de l'obra  amb la qual concorre, ajustant-se als normes estipulades en les
bases de la convocatòria.

    b) Declaració responsable, segons model acompanyat com (Annex II), acreditativa
del compliment dels requisits i condicions i assumpció d'obligacions o compromisos,
exigits en la normativa d'aplicació i en la present convocatòria, que es presentarà una
per cadascun dels membres que formen les diferents agrupacions.

De conformitat amb la Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i  garantia dels drets
digitals, l'informem que les seues dades seran incorporades a un fitxer propietat de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Sant Vicent del Raspeig, que podrà utilitzar el seu nom i cognoms a més de fotografies, àudio i/o vídeo obtinguts en el
desenvolupament  de  l'acte  de  lliurament  de  premis,  per  a  la  difusió  i  publicitat  de  l'esdeveniment  en  la  pàgina  web
municipal, mitjans publicitaris, així com mitjans o canals de comunicació (inclosos els digitals i xarxes socials).

Pot exercitar, en els casos que procedisca els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al
Registre General de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig (Plaza *Comunitat Valenciana, núm. 1.- 03690 Sant Vicent del
Raspeig), a l'atenció de la Regidoria de Cultura.

        Si no desitja que les seues dades siguen publicades, marque la casella  

Sant Vicent del Raspeig,  Signat:
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