SOL·LICITUD PER SER CANDIDAT/A EN EL PROCÉS D’ELECCIÓ DELS
MEMBRES A PROPOSTA CIUTADANA DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE
PROCESSOS PARTICIPATIUS
1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

Número de DNI / NIE / Pas

2. ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Tipus de via (carrer, plaça, avinguda, etc)

Número
Porta

Bloc

Nom de la via

Escala

Codi postal

Municipi

Correu electrònic

Telèfon

Pis

DECLARACIONS / AUTORITZACIONS

Declaro que sóc major de 18 anys.
-que no tinc condició d’electe de l’Ajuntament de Barcelona, del Parlament de
Catalunya, de les Corts Generals o del Parlament Europeu,
-que no sóc funcionari/a, ni funcionari/a eventual, ni càrrec directiu municipal de
l’Ajuntament de Barcelona,
-que no em trobo sota qualsevol altra condició que pugui crear cap conflicte
d’interessos respecte la condició de membre de la Comissió de la Comissió Assessora

Declaro, sota la meva responsabilitat, que són certes totes les dades consignades en la
sol·licitud,
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SOL·LICITUD PER SER CANDIDAT/A EN EL PROCÉS D’ELECCIÓ DELS
MEMBRES A PROPOSTA CIUTADANA DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE
PROCESSOS PARTICIPATIUS
Declaro, sota la meva responsabilitat, que són certes totes les dades consignades en el
meu currículum professional, que presento conjuntament amb aquesta sol·licitud.

I AUTORITZO a que:
es publiquin les meves dades personals (Nom, cognoms i currículum) en els mitjans
de difusió públics que l’Ajuntament consideri adients per raons exclusivament
relacionades amb els processos participatius segons l’establert pel Reglament de
Participació Ciutadana aprovat el 6 d’octubre de 2017.
-

- l’Ajuntament dugui a terme les consultes necessàries amb la finalitat de comprovar
les circumstàncies expressades en aquesta Declaració i el compliment dels seus
requisits per formar part de la Comissió Assessora de Processos Participatius.

Signatura de la persona sol·licitant

Barcelona, _____ de __________________ de 2018

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per
l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD 050 Participació ciutadana) amb la finalitat de gestionar el
contacte amb els ciutadans i persones interessades en participar més activament en els actes, òrgans i processo
promoguts per l’Ajuntament de Barcelona, legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres
dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les
mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació
34/2002, de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans
amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes de la vostra sol·licitud per a ser membre de la Comissió Assessora de Processos
Participatius de l’Ajuntament de Barcelona.
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