
¿J|AJ¿VtQ 4é insGncia generica - {urúail'¡e!-r¡ de Caiafeii

.:.- ^i, --elq-¡ .{o frl:{:liEt" .4 t'1.e ':;triúi uE krsf tr"

Instáncia genérica

Els camps amb un asterisc (.) són obligatoris
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Nom:* Primer cognom:*

AI1CU -ASSOCTAC|ó DE MTNUSV

Raó social:

CUBELLES

Tipus de document* Núm. de document:*

DNt / Nrtr,

T-rpus de via:* Nom de la via:*

Aünguda POMPEU FABRA
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Segon cognom:

Núm.:" Lleira: Km:

58

Bloc:

:a

Escala Pis:

20

Porta: Nucli o bani:

'3" r n uore

Província:"

B=arcelona

Teléfon fix:

:e3_:e551o1

Adrega electrdnica:

r amicucubel@yahoo.es

Municipi:"

CUB:LLES

Teléfon móbil:*

e.louzfiz

Codi postal:"

, 08880

Dades de la Sol.licitud

Exposo:*

Que en data 1O de febrer de 201:6 i registre d'entrada nún 2Or6/4gL8, el 5r. pedro Serra 6átvez,
va a sol'licitar una plaga resenvada a persones amb mobilitat r.eduÍda al carrer Segura.
EIs motius d'aquesta sol'licitud és que els pares del Sr. Pere Serra, tots dos són grans
dependents, amb una valoració per Ia Generalitat de catalunya de:- !aa% el pare i el 98% Ia mare.
Que cada dia mengen a1 Restaurant L'Emperador 5- que els divendnes, per 1a instal,lació del
mercat ambulant, té seriosos problemes per poder desplaqar-se fins al Restaunant L'Emperadon del
canrer Segura.

Sol'licito:*

Associació de Minusválids i Cuidadors

A.MI.CU

www.amicucu bel les'com

NIF: G644781 1 8
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A Calafell ZS deid' abril de 20 16

Signatura

/
i,

It¿F

Associació de Minusválids i Cuidadors

A.MI.CU

www.amicucubelles'com
NIF:G644781 18

Tel, 93 895 51 07 " ó90 812 1 13

Política de protecció de dades de carácter personal

La secció Trámits de I'Ajuntament sol'licita als seus usuarjs dades de carácter personal: nom, cognoms, adrega, etc., per tal de poder

real¡tzar la tramitació sol licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confdencialitat exigides per Ia legislació vigent en cada

A-ore-ste-s dades s'intmren en els correqnnnants fityers inf^rmáti+7á+c rial nrnni Ai' 'ñtámónf ¡{la¡nr¡i amh la laníclcniÁ n nnrmafir¡a \/¡ñént anvv, F¡ vp¡ 
's rvjrr¡-eru v ¡gr¡ ¡L -¡ |

qaqa Qq9,

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de carácter personal que es recullen, així com la implementació de
les mesures, d'ordré técnic ¡ organiEat¡u, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, caircel'lació, rectificació o oposició, previstos a la Ltei 't5199, LOPD

Per I'exercici d'aquests drets, l'interessat pot d¡r¡g¡r-se a:

Ajuntament de Calafell

Plaga de Catalunya, I
Calafe/.,l4382O

Tel. 977 699 009 Fax.977 69 62 84

indicant clarament en I'assumDte: Tutela de Drets LOPD.

https://tramits.seu.caVABS|S/EADiwebspublicacion/eMiservicio/catalafframit*l40EE3C1A3F¡D458l93319CBBBBÍ563CB.asp?codent=687&sTramitarPr... 313


