LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, SA
Plaça de la Fàbrica, núm. 1
08338 Premià de Dalt

Senyors,
Sent coneixedor/a dels trasters en règim de lloguer lliures ubicats a l’aparcament del sector
d’actuació TORRENT CASTELLS, us trasllado que estic interessat/da:

Lloguer

Traster
núm.
TL11

m2

Selecció1

8,45

Per tant, d’acord a les bases d’adjudicació dels trasters2 del sector d’actuació TORRENT
CASTELLS, adjunto la següent documentació3:

1.- Fotocòpia compulsada del DNI (vigent) del sol·licitant.

En cas que no hi hagi cap traster disponible dels sol·licitats, o la no formalització del
corresponent contracte d’adhesió en règim de lloguer, en el seu cas, aquest document
restarà anul·lat i sense cap efecte, renunciant expressament als drets que tenia adquirits

Aquesta elecció restarà definitiva encara que es produeixin baixes i/o restin altres trasters lliures d’adjudicació amb posterioritat a la
signatura del present document, atès que serà el que constarà en el corresponent contracte de lloguer del traster.
1

Adjudicació directa, és a dir, per ordre de sol·licitud d’entrada, seguint estrictament l’ordre de presentació a les oficines de la Societat
Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A.” . i la posterior formalització del contracte d’arrendament.
2

La Societat Municipal podrà demanar tots els documents complementaris que cregui necessaris pel correcta compliment de la sol·licitud,
autoritzant el sol·licitant a efectuar les comprovacions corresponents amb els requisits exigits i deutes amb el municipi i tota la informació
de caràcter patrimonial, tributària (tant a nivell estatal, autonòmic i municipal) que consideri adient a l’òrgan legalment competent per tal
de verificar les dades pel compliment de l’adjudicació.
3

respecte a l’adjudicació del traster, així com a qualsevol tipus de reclamació referida a
l’esmentada adjudicació al sector d’actuació TORRENT CASTELLS.

Atentament,

Sr/a.
Adreça:
CP i Població:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:

Premià de Dalt, ___ de _________ de 20 ___.

D’acord amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) de Caràcter Personal, l’informem que les
seves dades personals formaran part d’un fitxer sota responsabilitat de LA PINASSA, Promocions i Serveis
Municipals S.A. que té com finalitats permetre la gestió dels serveis per els que s’ha interessat. No hi ha
previsió de que les seves dades siguin cedides a tercers, amb l’excepció d’organitzacions oficials pertinents o les
assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l’Administració Pública competent. Vostè autoritza de
forma expressa el tractament de les seves dades personals per la finalitat mencionada.
Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al
tractament de les seves dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, li sol·licitem que ens ho
comuniqui a LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A. a Plaça de la Fàbrica, 1 08338 PREMIÀ DE DALT
(Barcelona) o ens remeti un correu electrònic a l’adreça següent: prmd.lapinassa@premiadedalt.cat

