
    AJUNTAMENT  
    D’AVINYÓ       F 

 08279 AVINYÓ (Barcelona) 

Pl. Major, 11 – 08279 AVINYÓ Tel. 93 838 77 00 Fax : 93 838 88 40 web: www.avinyo.cat 

FORMULARI DE CONSULTA PÚBLICA 

DADES DEL SOL·LICITANT / ENTITAT: 
Nom i cognoms / Nom de l’Entitat: DNI: 

Nom del representant: DNI: 

Adreça: Número: Pis: 

Municipi: Província: C.P:

e-mail: Tel.: 

Amb motiu de l’ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT 
REGULADOR DEL CONSELL D’INFANTS D’AVINYÓ  i en base al què es disposa en l'article 133 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, 
amb caràcter previ a l'elaboració del Reglament, ha de substanciar-se una consulta pública prèvia per a 
recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin 
veure afectats per aquest, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar 
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles 
solucions alternatives reguladores i no reguladores.  

Al respecte formulo la meva opinió respecte dels temes plantejats en l’anunci de referència : 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació:

c) Els objectius de la norma:

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

(Signatura) 
         Avinyó, _____ de _____________de____ 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ 



 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 
Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament d’Avinyó, amb seu a la Plaça Major, 11 (08279) AVINYÓ   
Telèfon: 938387700 
Web: www.avinyo.cat 
Adreça electrònica: avinyo@avinyo.cat 
  

Finalitat 
del  
tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 
del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 
públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 
tractament. 
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 
l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 
vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 
autoritza. 
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 
sol·licitud a l’Ajuntament de d’Avinyó, o mitjançant la seu electrònica 
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 
normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció 
de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans 
no electrònics. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades en la web de l’Ajuntament de Avinyó i  www.avinyo.cat/proteccio-
dades 

 

http://www.avinyo.cat/
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