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Interessat

 º Tipus de document  : NIF    º Document identificatiu  : 53204209B    º Nom/Raó soc.  : PAU  

 º 1er Cognom  : ALABAJOS    º 2on Cognom  : FERRER    º Tipus de direcció  : CALLE    º Direcció  : SAN

PABLO    º C.P.  : 46900    º Número  : 8    º Planta  : PBJ    º Província  : VALENCIA    º Població  : TORRENT  

 º Correu Electrònic  : alabajosf@torrent.es    º Mòbil  : 650889266  

Recorde que si vosté no és el portaveu del grup polític que planteja la moció, vosté actua en qualitat de

REPRESENTANT, i ha d'indicar el nom del portaveu del grup en el camp d'INTERESSAT.

Dades de la moció

 º Escriga el títol de la moció  : MOCIÓ DE RECLASSIFICACIÓ DE NOUS ESPAIS DINS DEL PERÍMETRE DE

CONSOLIDACIÓ FINANCERA DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT    º Es tracta d'una moció  : Presentada per 1 grup

politic en solitari  

Si la moció la presenta de manera individual un únic grup polític, indique el nom del grup a continuació.

Si la moció és conjunta, indique, u per u, tots els grups polítics que la presenten:

 Grup Ciudadanos

X Grup Compromís

 Grup Guanyant Torrent

 Grup Popular

 Grup Socialista

Sol·licita

Que es tinga en compte esta moció en el pròxim Ple Municipal

Documents requerits adjuntats

º Moció:      Document adjuntat MOCIÓ COMPROMÍS PER TORRENT RECLASSIFICACIÓ DEUTE NOUS

ESPAIS.docx

Identificador: 9t11M6YSsf8pRRkhbnm9J6oi14c=

º Moció digitalitzada:      Document adjuntat MOCIÓ COMPROMÍS PER TORRENT RECLASSIFICACIÓ DEUTE

NOUS ESPAIS.pdf

Identificador: VtooY3hkbWWfCID/DGXWhAjNUHQ=
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Avisos legals

Declaració Responsable
L'interessat manifesta, sota la seua responsabilitat, que les dades aportades en la seua sol·licitud són certs i que compleix
 amb els requisits establits en la normativa vigent per a accedir a la pretensió realitzada. Així mateix, i conforme a l'establit
 en la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i altra legislació vigent i en relació amb la present
 sol·licitud, l'interessat autoritza als funcionaris públics autoritzats per l'Entitat Gestora a autenticar-li mitjançant l'ús del
 sistema de signatura electrònica.

Dades personals
(*) Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del
 Ajuntament de Torrent i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l´exercici de les funcions pròpies en l´àmbit de les
 seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vosté
 podeu exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitiud presentada davant el Registre
 general d´entrada de l´Ajuntament de Torrent. 
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