AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
Plaça de l’Ajuntament, 1 –casa Consistorial25515 LA TORRE DE CAPDELLA

(Document A)

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE BENEFICIARI DEL CONVENI SIGNAT
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA I L’EMPRESA
FECSA

En/na_______________________________________________________ amb
DNI núm.- _____________________ veí/ïna ___________________________
Amb domicili a efectes de notificació a ________________________________
__________________________________, telèfon_______________________
________________ correu electrònic _________________________________

MANIFESTO:
Que sóc beneficiari del conveni del subministrament elèctric signat entre
l’empresa Endesa Generación i l’Ajuntament de la Torre de Capdella, perquè
reuneixo les condicions següents:
(Marqueu el que correspongui)

O ser fill del municipi, ja que vaig néixer a _____________________________
l’any _______.

O ser descendent d _______________________________________________
Nascut l’any ____________ a ___________________________

O ser descendent d_______________________________________, que
consta a l’apèndix del conveni de 4.04.1927, signat el 5.06.1978,

O haver estat empadronat al municipi abans del 05.06.1978, al nucli de
__________________________________.

JUSTIFICACIÓ QUE S’APORTA EN CAS DE NO HAVER NASCUT AL
MUNICIPI:

Que als efectes de justificació de la condició de beneficiari adjunto la
documentació següent:
O Partida literal de naixement.
O Còpia del llibre de família dels pares.
O Justificants de descendència______________________________________
_______________________________________________________________

AUTORITZO:
A l’Ajuntament de la Torre de Capdella a utilitzar les meves dades personals
d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (BOE núm.- 298, de 14.12.1999) i a facilitar-les a l’Associació
de Veïns Afectats pel Conveni Municipal de Subministrament Elèctric.

La Torre de Capdella, __________ d______________________ de 20___.

(Signat)

Sr. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA – Plaça
de l’Ajuntament 1 – 25515 – TORRE DE CAPDELLA
_______________________________________________________________
Avís legal: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció
de dades de caràcter personal, us informo que les dades facilitades podran ser
registrades en un fitxer autoritzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i
només podrà ésser cedida a altres administracions públiques en els supòsits legalment
previstos i quan sigui necessari pel compliment de les seves finalitats.
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a
l’Ajuntament de la Torre de Capdella, Pl. de l’Ajuntament, 1 25515 la Torre de
Capdella.

(Document C)
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS AFECTATS PEL CONVENI MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
SOL·LICITUD D’ALTA

En/na_______________________________________________________ amb
DNI núm.- _____________________ veí/ïna ___________________________
Amb domicili a efectes de notificació a ________________________________
__________________________________, telèfon_______________________
________________ correu electrònic_________________________________
MANIFESTO:
Que sóc beneficiari del conveni del subministrament elèctric signat entre l’empresa
Endesa Generación i l’Ajuntament de la Torre de Capdella, d’acord amb el document
justificatiu elaborat per l’Ajuntament de la Torre de Capdella de data
_______________________________________, adjunt.
DECLARO:
Que estic assabentat de l’objecte de l’Associació i accepto el contingut dels estatuts de
la mateixa i els acords presos per la mateixa, i estic disposat a facilitar tota la
informació i documentació que l’Associació em sol·liciti, en cas de ser necessari, per la
defensa dels meus drets com a beneficiari del conveni pel subministrament elèctric
dels edificis de la meva propietat que tinc al municipi de la Torre de Capdella,
AUTORITZO:
A l’Associació de Veïns Afectats pel Conveni Municipal de Subministrament Elèctric i a
l’Ajuntament de la Torre de Capdella a utilitzar les meves dades personals d’acord
amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(BOE núm.- 298, de 14.12.1999).
APORTO:
D N I __________________
FULL ADHESIÓ __________
SOL·LICITO: ser membre de l’Associació de veïns afectats pel conveni municipal de
subministrament elèctric que s’ha constituït el dia 23.03.2011.
_________________________ d _________ d________________ de 20___.
(Signat)

Sr. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ – Plaça de l’Ajuntament 1 – 25515 – TORRE
DE CAPDELLA
Avís Legal: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informo
que les dades facilitades podran ser registrades en un fitxer autoritzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només
podrà ésser cedida a altres administracions públiques en els supòsits legalment previstos i quan sigui necessari pel compliment de
les seves finalitats. Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a l’Ajuntament de la Torre de
Capdella, i a l’Associació, Pl. de l’Ajuntament, 1 25515 la Torre de Capdella.

