C310 SOL·LICITUD A LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR
Empleneu aquest document amb lletra clara
Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i les del seu representant, si escau, i aporteu, en aquest cas, el document de
representació corresponent.
Els camps marcats amb una (F) són obligatoris per les persones físiques (ciutadans/es), els marcats amb una (J) són obligatoris per les persones
jurídiques (empreses) i els marcats amb una (A) per a tots dos.
PERSONA INTERESSADA
Nom (F)

Física

Primer Cognom (F)

Segon Cognom (F)

DNI o NIF

NIE

PAS

Jurídica

Nom o Raó Social (J)

Departament

Càrrec

ADREÇA POSTAL
Carrer, plaça, etc. (A)

Número

Població (A)

Codi postal (A)

Telèfon Fix

Pis

Porta

Telèfon Mòbil

Correu electrònic (obligatori en cas d'optar per la notificació electrònica)

Informació addicional

Autoritzo a l’Ajuntament de L’Hospitalet a que m’enviï avís de les notificacions electròniques que aquesta sol·licitud pugui originar, als següents medis:
Al telèfon mòbil
Al correu electrònic
Les notificacions electròniques seran accessibles a la bústia electrònica de la seu https://seuelectronica2.l-h.cat prèvia identificació de l’interessat i seran realitzades només
en els procediments administratius que així ho estableixin, sense prejudici de les altres vies de comunicació que estiguin establertes. Les persones físiques poden exercir el
seu dret a ser també notificades mitjançant correu postal si així ho indiquen en la present sol·licitud.
Vull rebre notificacions mitjançant correu postal a l’adreça postal especificada a l’efecte de notificació.
REPRESENTANT
Nom (F)

Física

Primer Cognom (F)

Segon Cognom (F)

DNI o NIF

NIE

PAS

Jurídica

Nom o Raó Social (J)

Departament

Càrrec

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: De conformitat
amb l’article 6 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679, el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders públics i per complir una obligació legal aplicables al responsable del tractament. Finalitat del tractament: Gestionar les dades de caràcter personal relatives a les candidatures
rebudes, al desenvolupament del processos selectius (sol•licituds, convocatòria i realització de proves i/o avaluació i propostes de nomenament/contractació) i a la composició dels òrgans de selecció.
Conservació de les dades: Les seves dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir
els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10,
planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

ADREÇA POSTAL
Carrer, plaça, etc. (A)

Número

Població (A)

Codi postal (A)

Telèfon Fix

Pis

Porta

Telèfon Mòbil

Correu electrònic (obligatori en cas d'optar per la notificació electrònica)

Informació addicional

Autoritzo a l’Ajuntament de L’Hospitalet a que m’enviï avís de les notificacions electròniques que aquesta sol·licitud pugui originar, als següents medis:
Al telèfon mòbil
Al correu electrònic
Les notificacions electròniques seran accessibles a la bústia electrònica de la seu https://seuelectronica2.l-h.cat prèvia identificació de l’interessat i seran realitzades només
en els procediments administratius que així ho estableixin, sense prejudici de les altres vies de comunicació que estiguin establertes. Les persones físiques poden exercir el
seu dret a ser també notificades mitjançant correu postal si així ho indiquen en la present sol·licitud.
Vull rebre notificacions mitjançant correu postal a l’adreça postal especificada a l’efecte de notificació.
SOL·LICITUD (A)

Proposta de denominació d'un espai o equipament per a la Comissió del Nomenclàtor

PROPOSTA
Tipus de proposta
Marcar només una opció

Inclusió de nom nou dins de la llista de noms
de reserva

Assignació de nom a un espai o equipament
sense nom previ

Canvi de nom d'un espai o equipament amb
nom previ

Altre
Per a
Marcar només una opció

Espai (Carrer, ...)

Equipament

Nom proposat

Lloc proposat

Qui subscriu formula aquesta sol·licitud, adreçada a l'Ajuntament de L'Hospitalet, en els termes següents:
EXPLICACIÓ/JUSTIFICACIÓ (A)
Feu-hi constar els fets i les raons en què fonamenteu la vostra petició

Si necessiteu més espai, continueu al dors.

REFERÈNCIES
Publicacions

Web

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: De conformitat
amb l’article 6 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679, el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders públics i per complir una obligació legal aplicables al responsable del tractament. Finalitat del tractament: Gestionar les dades de caràcter personal relatives a les candidatures
rebudes, al desenvolupament del processos selectius (sol•licituds, convocatòria i realització de proves i/o avaluació i propostes de nomenament/contractació) i a la composició dels òrgans de selecció.
Conservació de les dades: Les seves dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir
els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10,
planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

Altres referències

DECLARACIÓ JURADA

Són certes totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s'adjunten.
Em comprometo a aportar totes les dades i els documents escaients, relacionats amb la finalitat d'aquesta sol·licitud, que em siguin
requerits per l'ajuntament.
Estic assabentat/ada que l'aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte
la meva sol·licitud, sens perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.

No accepto

Accepto

DOCUMENTS APORTATS
Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació aquí
1

4

2

5

3

6

(Data i signatura de la persona sol·licitant)

L'Hospitalet de Llobregat, a

d'

de
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amb l’article 6 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679, el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic
o en l’exercici de poders públics i per complir una obligació legal aplicables al responsable del tractament. Finalitat del tractament: Gestionar les dades de caràcter personal relatives a les candidatures
rebudes, al desenvolupament del processos selectius (sol•licituds, convocatòria i realització de proves i/o avaluació i propostes de nomenament/contractació) i a la composició dels òrgans de selecció.
Conservació de les dades: Les seves dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir
els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10,
planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).
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