
  

Us informem que, segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció de Dades de caràcter Personal, les seves dades formen part d’un fitxer 

degudament inscrit davant el Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) , sent el responsable l’ 

AJUNTAMENT DE GUISSONA,   amb la finalitat de realitzar i gestionar tràmits  administratius, oferir i gestionar serveis dins l’àmbit competencial i funcional propi 

d’aquesta corporació local i amb finalitats informatives. Així mateix, d’acord amb la normativa vigent, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, 

oposició i cancel·lació adreçant-se a Ajuntament de Guissona, Plaça Bisbe Benlloch, 1, CP 25210 Guissona (Lleida), o ajuntament@guissona.cat 

 

 

 

FORMULARI DE PRESENTACIÓ D’UNA PROPOSTA 

Dades de la persona que presenta la proposta 

 

NIF/CIF/NIE 

________________ 

Nom i cognoms 

____________________________ 
Actua en: 

  ☐nom propi  ☐representació de ______________________ 

Adreça postal a efectes de notificacions 
____________________________________________ 

Correu electrònic: 

______________________ 
Codi postal 

25210 

Població 

________________ 

Telèfon 

_______________ 

   

 

EXPOSO: 

Que vull presentar una proposta perquè incorporeu al procés 

____________________________________________ 

de l’Ajuntament de Guissona, organitzats a través de la plataforma Decidim 

Guissona. 

Per això, 

SOL·LICITO: 

Que tingueu en compte la següent proposta: 

Nom de la proposta 

__________________________________________________________ 
Pressupost aproximat 

________€ 
Categoria 

☐Urbanisme ☐Festes ☐Comunicació 

i transparència 

☐Joventut ☐Salut animal ☐Medi 

ambient 

☐Turisme 

☐Ensenyament ☐Esport ☐Gent Gran i 

Voluntariat 

☐Cultura ☐Sanitat ☐Dona i 

igualtat 

☐Altres: 

_____________ 

 

Descripció 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 
 Adjunto documents relacionats  
     ☐Pressupost 

     ☐ Projecte 

     ☐ Altres 

 
Guissona, _____________________________ 

 

 
 

Signatura 

 

mailto:ajuntament@guissona.cat


  

Us informem que, segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció de Dades de caràcter Personal, les seves dades formen part d’un fitxer 

degudament inscrit davant el Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) , sent el responsable l’ 

AJUNTAMENT DE GUISSONA,   amb la finalitat de realitzar i gestionar tràmits  administratius, oferir i gestionar serveis dins l’àmbit competencial i funcional propi 

d’aquesta corporació local i amb finalitats informatives. Així mateix, d’acord amb la normativa vigent, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, 

oposició i cancel·lació adreçant-se a Ajuntament de Guissona, Plaça Bisbe Benlloch, 1, CP 25210 Guissona (Lleida), o ajuntament@guissona.cat 

 

 

IL·LM. SR. ALCALDE  DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA 
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