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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no 
seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

   
  
Que donat que la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en els seus articles 14 i 41., 
regula l'ús de mitjans electrònics per poder relacionar-se amb les Administracions Públiques.  
  
Que vull com a persona física, representant legal de l'empresa o entitat, nomenar com a representant a una persona física, per poder relacionar-
se electrònicament davant aquesta administració local i conferir-li poders de representació electrònica. 
  
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD D'ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ ELECTRÒNICA

Dades identificatives del/la sol·licitant (representat/ada):

Nom i cognoms:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades identificatives del/la representant:
Nom i cognoms:

Adreça: 
Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Exposo:

Demano:

Representat que cedeix la Signatura: Representant que accepta la signatura:

Sant Feliu de Guíxols,

Documentació:
Presentació del NIF/NIE/PASSAPORT/ CIF del/ de la Representat/ada.

Presentació del NIF/NIE/PASSAPORT del/ de la Representant.

Signatura del funcionari:

En cas de qualsevol modificació/actualització de dades; revocació, baixa o caducitat de la representació, els/les representants-
representats/ades estan obligats/ades a comunicar-ho a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

  
  
Que es nomini a tal efecte la persona representant, i pugui utilitzar el seu propi certificat de signatura electrònica, o bé, certificat digital per 
realitzar en nom meu, entitat / associació o persona jurídica interessada els tràmits electrònics derivats: 
- De l'Accés  a la carpeta ciutadana. 
- Del Registre telemàtic i notificacions electròniques.

Les notificacions, avisos i comunicacions per mitjans electrònics es faran als telèfons i correus electrònics indicats en el present 
document si no se n'indiquen d'altres.

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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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.  
  
         
Que donat que la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en els seus articles 14 i 41., regula l'ús de mitjans electrònics per poder relacionar-se amb les Administracions Públiques. 
 
Que vull com a persona física, representant legal de l'empresa o entitat, nomenar com a representant a una persona física, per poder relacionar-se electrònicament davant aquesta administració local i conferir-li poders de representació electrònica.
 
 
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
SOL·LICITUD D'ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ ELECTRÒNICA
Dades identificatives del/la sol·licitant (representat/ada):
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant:
Dades del/la representant
Exposo:
Exposo
Demano:
Dades del/la representant
Documentació:
Demano
Presentació del NIF/NIE/PASSAPORT/ CIF del/ de la Representat/ada.
Presentació del NIF/NIE/PASSAPORT del/ de la Representant.
En cas de qualsevol modificació/actualització de dades; revocació, baixa o caducitat de la representació, els/les representants-representats/ades estan obligats/ades a comunicar-ho a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
 
         
Que es nomini a tal efecte la persona representant, i pugui utilitzar el seu propi certificat de signatura electrònica, o bé, certificat digital per realitzar en nom meu, entitat / associació o persona jurídica interessada els tràmits electrònics derivats:
- De l'Accés  a la carpeta ciutadana.
- Del Registre telemàtic i notificacions electròniques.
Les notificacions, avisos i comunicacions per mitjans electrònics es faran als telèfons i correus electrònics indicats en el present document si no se n'indiquen d'altres.
02/08/2018
Informàtica
Eloy Garcia
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