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INSTÀNCIA GENERAL
Nombre de Registre
2016022629

Data de Registre
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Data de Presentació
30/06/2016 13:04:46

Interessat
º Tipus document : CIF º Document identificatiu : G97084784 º Nom/Raó soc. : GRUPO POPULAR TORRENT
º Tipus adreça : CALLE º Adreça : RAMON Y CAJAL º C.P. : 46900 º Número : 1 º Planta : 6ª
º Província : VALENCIA º Població : TORRENT

Hemos detectado dos posibles focos de mosquito tigre en espacios municipales. Uno en la fuente ubicada
en la Alameda Reina Sofía, entre los colegios Teresianas y Les Terretes. Y el segundo en la boca de un
colector que recoge aguas del barranco junto al Área Recreativa La Marxadella

Organización :GRUP POPULAR
AJUNTAMENT DE TORRENT

Fecha firma :30/06/2016 13:04:48

Exposa

Sol·licita
Que sea tratada el agua contra el mosquito tigre o retirada para evitar problemas por picaduras de mosquito

Declaració Responsable

AC :ACCVCA-110

L'interessat manifesta, sota la seua responsabilitat, que les dades aportades en la seua sol·licitud són certs i que
compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a accedir a la pretensió realitzada. Així mateix, i
conforme a l'establit en la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i altra legislació vigent
i en relació amb la present sol·licitud, l'interessat autoritza als funcionaris públics autoritzats per l'Entitat Gestora a
autenticar-li mitjançant l'ús del sistema de signatura electrònica.

Dades personals

Fecha firma :30/06/2016 13:04:51

Organización :AYUNTAMIENTO DE
TORRENT
AC :ACCVCA-120

(*) Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l''entitat gestora i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l''exercici de les funcions pròpies en l''àmbit de les
seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vosté
podeu exercir els drets d''accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitiud presentada davant el Registre
general d''entrada de l''Entitat Gestora.

Firmado por :SECRETARIO GENERAL
ADMON. MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE
TORRENT

Firmado por :JORGE PLANELLS ANDREU
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