
 

 

 

CONSELL DE BARRI 
Barri de ............................................................................................................ 

Petició d’intervenció 

Sessió del dia ................................................... 
 

Preguem lletra clara i comprensible. Tots els quadres són imprescindibles. 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA INTERVINENT 
Noms i cognoms: 

 

DNI / NIF: 
 

Entitat a què representa  
(omplir, només si és necessari): 

 
 

 
 

 
 

DADES DE CONTACTE (per a la resposta) 
Adreça postal: 

 

Telèfon de contacte: 
 

Adreça electrònica: 
 

 
 

 
 

 
 

OBJECTE DE LA INTERVENCIÓ (resum) 

 
 

Les dades d’identificació i de contacte són: 
- necessàries per donar resposta immediata a la seva petició, i  
- imprescindibles si cal donar resposta escrita posteriorment. 
 

 
 AUTORITZO l’Ajuntament de Barcelona perquè reculli i tracti les meves dades d’acord 

amb la legislació sobre protecció de dades personals (vegeu-ne detalls al revers). 

Signatura: _________________________________________ 

  

Districte de Sant Martí 



 

 

 

 

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES 

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades 
personals seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’aixecar l’acta 
de les sessions dels consells de barri del districte de Sant Martí i de fer-ne la difusió, 
legitimada d'acord amb el vostre consentiment, de la qual podeu trobar tota la 
informació en el tractament 0181 - Foment de la Participació Ciutadana. 

Tret d'obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un 
cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol·licitada. Teniu dret a 
accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la 
normativa de protecció de dades personals. Podeu consultar informació addicional sobre 
aquest tractament i protecció de dades personals a: 

ajuntament.barcelona.cat/protecciodades. 

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 
d'11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil ens 
autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament 
relacionades amb la finalitat indicada. 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

