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 Ayuntamiento de Torrent | CIF: P4624600E
 C/Ramón y Cajal, 1 | 46900 TORRENT (VALENCIA)

 tdic@torrent.es | Telf.: +34 961 11 11 11 - FAX +34 961 11 18 10 | Fax: 96 111 18 10
 

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  

Exposa

Esta semana han aparecido más de 5 pintadas en paredes de Parc Central, la rotonda del Cementerio y la

 curva de la calle Picanya, contra el Partido Popular

Sol·licita

Que el Ayuntamiento limpie las pintadas como realizó hace varios meses en pintadas contra Compromís

Documents

º IMG_0255.JPG.esig:     

Identificador: EysR/QPxwnlODmPS7MoicTKiwyM=

º IMG_0256.JPG.esig:     

Identificador: k9K+wB3fIJ2PwhWAlPqSiCl2uJc=

Avisos legals

Declaració Responsable
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
(*) 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.


