
 

 

Model d'instància general

A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ

Núm. expedient Núm. registre

  

Model Data

 

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms / Raó social NIF

Adreça

Codi postal Municipi Província

Telèfon Mòbil Fax Adreça electrònica

 

DADES DEL REPRESENTANT (si escau)

Nom i cognoms NIF

Adreça

Codi postal Municipi Província

Telèfon Mòbil Fax Adreça electrònica

 

DADES DE NOTIFICACIÓ

Persona a notificar Mitjà preferent de notificació

o Sol·licitant
o Representant

o Notificació postal
o Notificació electrònica

EXPOSO

PRIMER. Que 

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

SEGON. Que  acompanyo  amb  la  sol·licitud  de/d’  ____________________  els
documents següents: .

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

………………...…………………………………………………………………………………..

Per tot això,

SOL·LICITO

Que per l'Ajuntament de/d' Ginestar ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Motiu de la sol.licitud: ...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades consignades són certes.

Ginestar,        de/d’                                      de  20

Signatura del sol·licitant,

  

Il.lm/a Sr/a. ALCALDE/ESSA DE L'AJUNTAMENT DE GINESTAR

De conformitat  amb la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13 de desembre,  de  protecció  de  dades  de caràcter  personal,
l'Ajuntament de/d' Ginestar us informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la vostra sol·licitud seran
incorporades i tractades de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers municipals. La recollida i tractament
d'aquestes  dades té com a finalitat  l'exercici,  per  part  de  l'Ajuntament,  de les  funcions i  competències atribuïdes
legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derivi de les relacions
juridicoadministratives dutes a terme en aquesta Administració i de les que en sigueu titular; així com la formació i
manteniment dels propis fitxers municipals. Si ho desitgeu, podeu accedir a les dades facilitades, així com sol·licitar, si
escau, la rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a l'Ajuntament de/d' Ginestar, C/ Ample,
26, 43748, Ginestar, (Tarragona).
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