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AUTORITZACIÓ AL FUNCIONARI HABILITAT PER ASSISTIR-LO EN L'ÚS DE MITJANS 
ELECTRÒNICS

D'acord amb el previst a l'article 12 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, sol·licito al Sr./
Sra                                                              , funcionari/a de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que m'assisteixi 
en la realització dels tràmits electrònics que s'indiquen a continuació, i l'autoritzo per l'ús de la seva signatura 
electrònica a nom meu, si aquesta és necessària per a fer el tràmit: 

 

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols,

Nom i cognoms:

DNI
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat
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