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 CANDIDATURA PREMI AL MÈRIT ESPORTIU  

DE BIGUES I RIELLS  2020 

 

DADES DEL REPRESENTANT (en cas que l’interessat sigui menor d’edat) 
Nom o Raó social Primer cognom Segon cognom 

NIF/NIE/Passaport Domicili 

Codi Postal Municipi Província 

Correu electrònic Telèfon de contacte Mòbil de contacte 

 Vull actuar com a representant de l’interessat en l’expedient i ser notificat com a tal en tots els tràmits que es 
derivin d’aquest expedient. Entenc que, si sóc una persona obligada a relacionar-se amb l’Ajuntament a 
través de mitjans telemàtics, totes les notificacions que rebré seran telemàtiques i que, per tant, si no 
accedeixo al contingut de les notificacions en el termini dels deu dies posteriors a la seva emissió, aquestes, 
s’entendran rebutjades amb tot el que això comporta a efectes administratius.  

 

EXPOSO: Relació de mèrits esportius 
Esport practicat                                                        Categoria   

Relació de mèrits assolits durant l’any 2019, que es considerin rellevants:  

   

   

 

 

DADES DE L’INTERESSAT  
Nom o Raó social Primer cognom Segon cognom 

NIF/NIE/Passaport   Data de naixement       Domicili 

Codi Postal Municipi Província 

Correu electrònic Telèfon de contacte Mòbil de contacte 
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*El present document s’ha de lliurar abans del 27 de novembre de 2020, a l’Ajuntament, a través de l’Oficina d’Atenció a 

la Ciutadania, al carrer Anna Mogas número 130, o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament. 

DECLARO RESPONSABLEMENT que les dades facilitades són certes i que accepto les bases reguladores del Premi al 

mèrit Esportiu de Bigues i Riells 2020. 
 

 Autoritzo l’Ajuntament a enviar-me notificacions telemàtiques relacionades amb aquesta sol·licitud. Recordeu que 
per accedir a les notificacions cal identificar-se mitjançant certificat digital, idCat mòbil o amb el sistema clave. En tot 
cas es notificarà per aquesta via les persones obligades segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015. 

 Vull rebre un avís de la notificació a través del correu electrònic del representant, facilitat més amunt. 
 Vull rebre un avís de la notificació a través del correu electrònic de l’interessat, facilitat més amunt. 
 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Bigues i Riells. 
Finalitat: Registre de persones inscrites als premis al mèrit esportiu convocat per l’Ajuntament.  
Legitimació: En compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i al consentiment de la persona interessada (art. 
6.1.a RGPD). 
Destinataris: D’acord amb les bases del concurs, les dades dels guanyadors es publicaran per finalitats informatives. 
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Bigues i Riells. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.biguesiriells.cat. 
 
 

Bigues i Riells, ______ de _______________________ de ________ 

 

 

 

 

 

Signatura 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
 

SOL·LICITO: 
 

 Participar a la candidatura del premi al mèrit esportiu de Bigues i Riells de 2020. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

 
         
 
          

http://www.biguesiriells.cat/

