FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Dades de la persona, entitat o institució que proposa la candidatura (en cas de ser
proposant i candidat/a, ompliu les mateixes dades a les caselles de candidat/a)
(si escau)
Nom / Raó social
Nom de la persona
Càrrec
Adreça
Codi postal
Ciutat
Telèfon
Correu electrònic

Dades de la persona, entitat o institució candidata
Nom / Raó social
Representant
Adreça
Codi postal
Telèfon
Correu electrònic

(si escau)

Ciutat
Adreça web

Currículum, activitat o projecte de la candidatura
Nom
Sinopsi del
currículum, treball o
activitat
desenvolupada
(incloent-hi lloc i data)

Per què considereu
que aquesta
persona (física o
jurídica) o grup és
mereixedor/a del
Premi Internacional
Ciutat de Lleida?
(espai màxim: 150
paraules)

Podeu presentar la informació relativa a tots els treballs, activitats o persones que
considereu oportuns i que s’ajustin a les bases de participació.
Cal que adjunteu a aquesta sol·licitud:
 El curriculum vitae detallat o informe d’activitats. L’informe d’activitats s’ha de redactat en
un document .word o .odt, Arial 12, màxim 3 pàgines.
 Qualsevol altre material complementari que es cregui adient per justificar la candidatura.
Signatura de la persona que presenta la candidatura

Data: Lleida,
TERMES I CONDICIONS GENERALS
La persona sol·licitant autoritza a què les seves dades personals siguin tractades de manera automatitzada, als efectes exclusius de les
gestions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb el principi de confidencialitat de
dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).
El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Lleida amb CIF P2515100B i domicili a pl. Paeria, núm.1, 25007 de Lleida.
La persona sol·licitant pot exercir el dret de rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la Llei orgànica de protecció de dades vigent,
sol·licitant-ho personalment, per telèfon, per correu postal o per correu electrònic a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Rambla Ferran, 32),.
tel. 973 700 300 i correu electrònic: SDHULD#SDHULDHV
Si en les dades de contacte ens heu facilitat el número de telèfon mòbil o l’adreça de correu electrònic, us informem que podeu rebre
comunicacions o avisos a través d’aquests mitjans.

□ He llegit i accepto les condicions de l’ús del servei
La data màxima de recepció de documentació és el 31 de maig de 2018.
L’heu de presentar en un sobre tancat, on ha de constar:
1. Nom de qui presenta la candidatura
2. El següent text: “PROPOSTA PER AL PREMI INTERNACIONAL CIUTAT DE LLEIDA –
EDICIÓ 2018”
Presenteu aquesta fitxa emplenada, juntament amb la informació addicional esmentada, en el
Registre de l’Ajuntament de Lleida: http://omac.paeria.cat/lomac/registre-general.

