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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

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD D'US DE LA SALA DE PLENS PER CASAMENTS CIVILS I ALTRES USOS

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms:
Adreça: 

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

Demano:

Poder utilitzar la Sala de Plens el proper dia   a les hores
en motiu de 
En casos de casament, sol·licito que la cerimònia l'efectuï el Sr. ,
Alcalde/Regidor d'aquest Ajuntament.
S'adjunta justificant del pagament de la taxa corresponent: Si No

Sant Feliu de Guíxols, Signatura:

*Nota informativa: 
  
-  S'informa al peticionari que cal sol·licitar paral·lelament l'autorització del casament al Registre Civil, tal i com estableix la 

Llei 35/1994,de 23 de desembre. 
Resolució d'Alcaldia:

En vista a aquesta petició, aquesta Alcaldia: Autoritza Denega, pels motius de:

La celebració de:

que es celebrarà a l'Ajuntament el proper dia   a les hores.

Notificació:

Nom i cognoms:
he rebut aquesta notificació.

Sant Feliu de Guíxols, Signatura:

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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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

Normativa aplicable:

Capítol II de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i títol IV del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altres disposicions concordants i d'aplicació i Llei 
35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels 
alcaldes. 

Recursos:

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de DOS MESOS comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, 
davant el JUTJAT Contenciós Administratiu de Girona.  
 
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el 
termini d'UN MES, a comptar del dia següent al d'aquesta notificació. Si transcorre el termini d'un mes a comptar 
del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat editat i notificada la 
resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós 
administratiu podrà interposar-se en el termini de SIS MESOS a comptar del dia següent al de la data en què 
presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o 
reclamació que considereu convenient d'interposar. 

Signatura:Sant Feliu de Guíxols,

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
SOL·LICITUD D'US DE LA SALA DE PLENS PER CASAMENTS CIVILS I ALTRES USOS
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Demano:
Demano
Poder utilitzar la Sala de Plens el proper dia 
  a les 
hores
en motiu de 
En casos de casament, sol·licito que la cerimònia l'efectuï el Sr.
,
Alcalde/Regidor d'aquest Ajuntament.
S'adjunta justificant del pagament de la taxa corresponent:
*Nota informativa:
 
-  S'informa al peticionari que cal sol·licitar paral·lelament l'autorització del casament al Registre Civil, tal i com estableix la Llei 35/1994,de 23 de desembre. 
Resolució d'Alcaldia
Resolució d'Alcaldia:
En vista a aquesta petició, aquesta Alcaldia: 
La celebració de:
que es celebrarà a l'Ajuntament el proper dia
  a les 
hores.
Notificació:
Notificació
he rebut aquesta notificació.
9.0.0.2.20120627.2.874785
25/04/2017
Informàtica
Manel Mota
F081 Instància de sol·licitud d'ús de la sala de plens per casament
F081 Instància de sol·licitud d'ús de la sala de plens per casament
03/04/2014
Normativa aplicable:
Normativa aplicable
Capítol II de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i títol IV del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altres disposicions concordants i d'aplicació i Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes. 
Recursos:
Recursos
Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, davant el JUTJAT Contenciós Administratiu de Girona.   Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'UN MES, a comptar del dia següent al d'aquesta notificació. Si transcorre el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat editat i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de SIS MESOS a comptar del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d'interposar. 
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