
REGISTRE D'ENTRADA

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom complet: Marta Jiménez Iborra

NIF o document anàleg: 33962348L

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONES

Adreça postal: C SANT JOSEP ORIOL,    7 ENT 3 GAVA

Telèfon: 

Adreça electrònica: mjimenez@gava.cat

Notificació: per mitjans electrònics / por medios electrónicos

Idioma: Català

DADES DE LA SOL·LICITUD

Assumpte: Còpia de factures municipals

Exposo: D'acord amb l'establert al ROM i a la Llei Municipal de Catalunya

Sol·licito: Còpia dels dos expedients i de les dues factures següens:

1) Factura 2017005133 714 01/12/2017 SHOW LINCE PRODUCCIONS, SL 201700083771

O 19/12/2017 DINAR POPULAR 660,00 €

(relació de factures 99, electròniques, pàgina 13)

2) Factura 2017005438 178 20/12/2017 ANTONIO RAYA E HIJOS,SL 201700089646 O

31/12/2017 LLOGUER TAULES I CADIRES PER ASSOCIACIO DE VEÏNS LA SENTIU,

441,65 €

(relació de factures 105, electròniques, pàgina 6)

Òrgan al que es dirigeix: 1 Alcaldessa / Alcaldesa

DOCUMENTS QUE ACOMPANYO



CONSULTA i OBTENCIÓ de documents elaborats per una administració pública.

Dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de documents que han estat generats per una administració

pública.

CONSULTA de dades i documents aportats per la persona interessada a qualsevol administració

pública

Dono el meu consentiment per a la consulta de dades i documents que he aportat anteriorment a una

administració pública.

Documents aportats a Administració i Òrgan administratiu, data de presentació i núm. de registre

d'entrada

AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Tràmits ciutadans

Dono el meu consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document

(dades identificatives: nom, cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg),

s’incloguin en el fitxer: TRÀMITS CIUTADANS, el responsable del qual és l’Ajuntament de Gavà, i seran

objecte de tractament per a la gestió dels tràmits que els ciutadans efectuïn amb l’Ajuntament de Gavà i perquè

puguin ser reutilitzades amb la finalitat d’unificar la identificació del/de la ciutadà/ana en tots els tràmits que

efectuï amb l’Ajuntament de Gavà.

AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Participació ciutadana

Dono el meu consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document

(dades identificatives: nom, cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg),

s’incloguin en el fitxer: PARTICIPACIÓ CIUTADANA, el responsable del qual és l’Ajuntament de Gavà, i

seran objecte de tractament per a la gestió integral de la participació ciutadana de l’Ajuntament de Gavà.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us

informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer corresponent a l’òrgan que té la

competència per resoldre la seva sol·licitud, del qual és responsable l’Ajuntament de Gavà, i que seran objecte de

tractament per gestionar la mateixa sol·licitud. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o

privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,

cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), plaça de

Jaume Balmes, s/n, planta baixa, o a l’adreça electrònica ajuntament@gava.cat.


		2018-03-26T16:00:10+0200
	Gava
	Expedient telematic




