Ajuntament de L’Hospitalet

Candidatura al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de L’Hospitalet
de Llobregat1
Dades de la persona que representa la candidatura2
Nom i cognoms

DNI

Adreça

Núm.

Codi postal

Població

Telèfon

Adreça electrònica

Pis

Declara
1. Que actua en representació de les entitats que avalen la candidatura del Sr./Sra3 _______________________________
per ocupar el càrrec de Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet.
2. Que el total d’entitats que avalen la candidatura es de4 ________
3. Que el número total de socis de les entitats que avalen la candidatura supera els 1.200.
4. S’adjunta relació de les entitats que avalen la candidatura (Model A) acompanyat dels certificats de cadascun dels avals
(Model B).
5. Escrit d’acceptació de la candidatura i currículum signat pel candidat/a, segons model C.
6. Que coneix i accepta les condicions i el procediment per a la designació que figuren en el Reglament Orgànic dels
òrgans de defensa de la ciutadania: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions, (RODC) aprovat pel Ple
Municipal en sessió de 25 de juliol de 2017 (BOPB de 22 d’agost de 2017).
Sol·licita
Que es tingui per presentada la documentació adjunta i la presentació de les dades del candidat, les quals figuren en el
present escrit.

L’Hospitalet,

d

de 2017.
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Signatura,

1 Model aprovat pel Ple en sessió de 26 de setembre de 2017 (art. 7.b) del RODC).
2 La persona representant de la candidatura és la designada per les entitats que l’avalen per tal de portar a terme tots els tràmits davant
l’Ajuntament.
3 Nom i Cognoms de la Persona que presenta com a candidata a Síndic/a de L’Hospitalet.
4 Consignar el número total d’entitats que avalen el candidat de conformitat amb l’art. 7.c del RODC.
En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest
formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter
personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de Girona, 10,
planta baixa).

