
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA AL PREMI DONA
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

SOL·LICITANT
Nom i cognoms DNI / NIE / NIF

Raó social CIF

Domicili (via) Núm. Escala Pis Porta

Municipi Codi Postal Província

Telèfon fix Mòbil Fax Adreça electrònica

EXPOSICIÓ

Que estic interessat/da en presentar una candidatura per al PREMI DONA SANT QUIRZE.

PETICIÓ

Que es tingui en consideració la presentació de la candidatura al PREMI DONA SANT QUIRZE a
favor  de:

Nom i Cognoms

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA

 Justificació raonada dels motius pels quals la persona proposada és susceptible d'un reconeixement
públic. (representativitat, implicació social, mèrits personals, professionals, repercussió de la seva
trajectòria...

 Full de signatures recollides amb indicació del nom, cognoms i número del NIF.

Sant Quirze del Vallès Data Signatura de la persona sol·licitant

M
od

el
 C

3X
80

2

Plaça de la Vila, 1 08192 Sant Quirze del Vallès NIF P0823800H

Tel. 937216800 Fax 937212177 oac@santquirzevalles.cat     www.santquirzevalles.cat

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals de la vostra
sol·licitud s'inclouran en un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament, per gestionar la tramitació o procediment administratiu seguit per resoldre la
petició exposada i es podran cedir a administracions públiques per una finalitat determinada, explícita i legítima. Així mateix, podeu exercir els
vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08192 Sant Quirze del Vallès)
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA AL PREMI DONA  
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

  SOL·LICITANT   
Nom i cognoms  
DNI / NIE / NIF 
Raó social  
CIF 
Domicili (via) 
Núm. 
Escala 
Pis 
Porta 
Municipi Codi 
Postal
Província 
Telèfon fix 
Mòbil 
Fax 
Adreça electrònica 

  EXPOSICIÓ   
Que estic interessat/da en presentar una candidatura per al PREMI DONA SANT QUIRZE. 
 

  PETICIÓ   
Que es tingui en consideració la presentació de la candidatura al PREMI DONA SANT QUIRZE a favor  de: 
Nom i Cognoms        

  DOCUMENTACIÓ QUE APORTA   
 Justificació raonada dels motius pels quals la persona proposada és susceptible d'un reconeixement 
públic. (representativitat, implicació social, mèrits personals, professionals, repercussió de la seva  trajectòria... 
 Full de signatures recollides amb indicació del nom, cognoms i número del NIF. 
Sant Quirze del Vallès
Data 
Signatura de la persona sol·licitant  
Model C3X802
Plaça de la Vila, 1 
08192 Sant Quirze del Vallès 
NIF P0823800H 
Tel. 937216800 
Fax 937212177 
oac@santquirzevalles.cat     www.santquirzevalles.cat 
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals de la vostra sol·licitud s'inclouran en un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament, per gestionar la tramitació o procediment administratiu seguit per resoldre la petició exposada i es podran cedir a administracions públiques per una finalitat determinada, explícita i legítima. Així mateix, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08192 Sant Quirze del Vallès) 
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