AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d’acord amb l’article 70
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Ajuntament de Badalona i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts i dintre
de les finalitats legítimes de l’Ajuntament. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat a qualsevol dels registres
d’entrada de l’Ajuntament i adreçat al Departament d’Atenció Ciutadana.

INSTÀNCIA GENÈRICA
Dades personals
Sol·licitant · Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

Observatori Ciutadà Municipal de Badalona

G-66625302

Representant · Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

Roque Martínez Sánchez

25.938.193-N

En qualitat de

Dades de contacte
Domicili · Carrer, plaça...

Número

Pis

Republica Argentina

80

1e

Població

Porta

Codi postal

Altres mitjans de contacte
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Fax

info@ocmbadalona.cat

685889234

D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, AUTORITZO l’Ajuntament de Badalona a posar-se en contacte amb
mi per mitjà de (marqueu amb una creu):

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Fax

Correu electrònic

EXPOSO:
(Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició)

- Segons ens han informat a l'avv, l'assemblea general de districte va decidir gastar els
10.000€ que li tocaven d'una subvenció anual que reben els districtes en fer bosses.

I, per això,
DEMANO:
(Concreteu la vostra petició de la manera més clara i breu possible)

Conèixer la destinació dels 60.000€ assignats als districtes de Badalona i a
quins projectes han estat destinats aquests 60.000€.

Documentació adjunta (si n’hi ha):
1.
2.
3.
23 de gener
Badalona, 25
desembre
Signatura

Ajuntament de Badalona

4.
5.
6.
de 2017

D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, el
servei responsable realitzarà les consultes de
dades als fitxers propietat de l’Ajuntament de
Badalona que siguin necessàries per a la tramitació
i resolució d’aquesta instància.

