Sol·licitud
Entitats públiques

Servei de contractació pública
Any
1. Dades d’identificació
1.1. Ens local sol•licitant
NIF

Ajuntament de/d’

1.2. Representant legal de l’entitat pública
Nom i cognoms

, en qualitat

d’alcalde/essa de l’Ajuntament de/d’

1.3. Persona de contacte a l’efecte del seguiment de l’expedient
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

Adreça electrònica

2. Servei que se sol•licita (marqueu-ho amb una X)
Tècnics i materials
Suport jurídic en la preparació i licitació de contractes públics
Descripció de l’assessorament sol•licitat, indicant la documentació existent i totes aquelles dades necessàries
per valorar la petició:
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Formatius
g) Formació en l’àmbit de la contractació pública.
Indiqueu els cursos o temes que considereu necessaris o interessants, relacionats amb la contractació pública.

3. Sol•licitud – Declaració responsable
L’alcalde/essa, en representació de l’entitat, SOL·LICITO els recursos especificats, assumeixo totes les responsabilitats que
se’n puguin derivar i DECLARO:
a) Que les dades contingudes en aquesta sol•licitud i en els documents que s’hi adjunten corresponen a la situació en el
moment de la signatura.
b) Que en cas d'acceptació de la sol·licitud em COMPROMETO a complir les condicions expressades a la resolució.
c) Que em COMPROMETO a comunicar a la Diputació de Girona, en qualsevol moment durant la prestació del servei,
l’obtenció d’altres recursos per a les mateixes actuacions.

Signatura
r de l’alcalde/essa

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat
de la Diputació de Girona amb la finalitat de gestionar la sol•licitud i el servei. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment.
Per a més informació podeu consultar la política de privacitat a la nostra web www.ddgi.cat.
Podeu sol•licitar l’accés, la rectificació i la supressió i exercir la resta dels vostres drets, mitjançant un escrit adreçat a la Diputació de Girona, Àrea de Presidència,
pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona.
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