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Model de document / Modelo de documento

ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei
orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que consta en aquest document.

Sol·licitud per participar en el
Concurs de Joieria “Menorca
Talaiòtica” 2019
del Consell Insular de Menorca
Núm. d’expedient / Nº de expediente

Sol·licitant
NIF / CIF

Nom i llinatges / Raó social
amb domicili

núm.

població
Telèfon

codi postal
Fax

pis

porta

província

Adreça electrònica

Expòs
Que m'he assabentat de la convocatòria del Concurs Internacional de Joieria Menorca Talaiòtica 2019 del
Consell Insular de Menorca.
Deman
Que s'admeti la meva obra per concursar al Concurs Internacional de Joieria Menorca Talaiòtica 2019 del
Consell Insualr de Menorca.
Títol de l'obra:
Pseudònim amb què es presenta:
Declaro que l'obra presentada té caràcter original i és inèdita.

Autoritzo al Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les meves obligacions
tributàries i de la seguretat social davant l’administració de l’Estat.
L’autorizació per disposar de les dades de la Seguretat Social i l’AEAT s’atorga exclusivament als efectes
del reconeixement, seguiment i control de la present subvenció o ajuda. Aquesta autorització pot ser
revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit al Consell Insular de Menorca. (L’article 95.1 k) de
la Llei 58/2003, General Tributària permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de les dades
tributàries que precisen les AA.PP. per al desenvolupament de les seves funcions).
,

d

de20

(signatura del/de la sol·licitant)

Documentació que s'adjunta a aquesta sol·licitud:
- Fotocòpia acarada del DNI del/de la sol·licitant
- Declaració responsable (annex 2)
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