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PROPOSTES PER ESCOLLIR EL NOM DE DIVERSOS ESPAIS PÚBLICS
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / Pass. / NIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Telèfon

Adreça electrònica (a efectes de comunicació del procés de pressupostos participatius)

DADES DE LA PROPOSTA

1ª Proposta:
2ª Proposta:
2- NOVA DENOMINACIÓ DE LA SALA DE LA PLANTA BAIXA DE LA PATRONAL (SALA NOVA)
1ª Proposta:
2ª Proposta:
3- NOVA DENOMINACIÓ DE LA SALA DEL PRIMER PIS DE LA PATRONAL (SALA HISTÒRICA)
1ª Proposta:
2ª Proposta:

w w w . s a nt qu i r z e v al l e s. ca t

1- NOVA DENOMINACIÓ DEL CARRER ALFONS XIII

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
En cas que alguna proposta/es faci referència a una personalitat:
Antecedents, dades biogràfiques i informació facilitada pels familiars o les institucions
relacionades amb aquesta persona.
DECLARACIÓ
Amb la presentació d’aquestes propostes, declaro que conec i accepto les bases reguladores del procés
participatiu.
Lloc

Data

Signatura

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades identificatives de la vostra sol·licitud
s'inclouran en el fitxer denominat “Registre general”, del qual és propietari
l'Ajuntament, amb les finalitats de registrar tota la documentació d'entrada i sortida
de l'ajuntament i gestionar tràmits administratius d’ofici o a petició de part i les
resolucions de les sessions dels òrgans col·legiats i membres de govern.
Les dades es poden comunicar als ens autoritzats i interessats/des en el
procediment.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament o per registre electrònic al web municipal www.santquirzevalles.cat.
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