
 

 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

En/Na____________________________________________________, 
amb domici l i  a efecte de notif icacions a (poblac ió)  
_______________________, 
C/__________________________________________, núm. _____, amb 
DNI núm.____________________, en representació de 
l ’Ent itat___________________________, amb CIF 
núm._______________ (s i  és  e l  cas)  ,  assabentat de l ’expedient per a la 
contractació de la gestió del servei públ ic consistent en la gestió de les 
piscines municipals i en la presentació del servei de bar de la piscina 
mit jançant la modalitat d’arrendament per procediment obert oferta 
econòmica més avantat josa, diversos criter is d’adjudicació. Faig constar 
que conec el Plec que serveix de base al contracte i l ’accepto 
íntegrament, part ic ipo en la l ic itació i em comprometo a portar a terme 
l ’objecte del contracte per l ’ import següent:  

Import:_____________euros. 

___________________,___de/d’________de 2018. 

Signatura del l ic itador, 

 
 
 
 
       

(Signatura) 
 
AJUNTAMENT DE LLARDECANS  
En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i la Llei 34/2002 (LSSICE),l’Ajuntament De Llardecans, amb domicili a la Pl. Dels Arbres 
nº 1   25186 Llardecans, com a responsable del fitxer, us informa que les dades personals que en aquest 
acte i en el futur ens faciliteu i totes aquelles a les que accedim durant la relació establerta, inclosa 
l’adreça de correu electrònic, seran tractades en un fitxer, la responsabilitat del qual és de l’Ajuntament de 
Llardecans.  
Amb la signatura d’aquest document i amb la tramesa de qualsevol informació amb formularis en paper o 
electrònics, mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, per correu postal o electrònic, fax, sms o altres 
mitjans electrònics, l’usuari presta expressament i de forma inequívoca el seu consentiment (art. 6 de la 
LOPD) perquè les seves dades de caràcter personal siguin incorporades als fitxers de l’Ajuntament de 
Llardecans i tractats amb aquestes finalitats. 
L’afectat es podrà adreçar a l’Ajuntament de Llardecans per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel.lació i oposició al seu tractament o cessió, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a 
la cessió, mitjançant una sol.licitud escrita i signada, a l’adreça més amunt indicada. La sol.licitud ha 
d’incloure nom, cognoms i adreça a efectes de notificació, còpia del DNI o altre document acreditatiu, fent 
esment de quin és el dret exercit. 
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