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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

PRIMERO. Que en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

 Local reconoce la obligación del Alcalde y su equipo de facilitar a los miembros de la Corporación Local datos

 e informaciones que resulten precisos para el desarrollo de su función. Y que esta habrá de ser resuelta en

 la plazo de cinco días.SEGUNDO. Que el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el

 que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales

 reconoce el mismo derecho a la información de los concejales que el Artículo 77 de la LBRL y añade que en

 caso de denegar el acceso a la documentación deberá hacerse a través de resolución o acuerdo motivado

 en el plazo de cinco días naturales desde la fecha de la solicitud.TERCERO. Por descontado se tendrá en

 cuenta el artículo 16.3 del ROF de guardar la reserva en relación con las informaciones que se faciliten por

 parte del gobierno al resto de la Corporación para hacer posible el desarrollo de su función.

Sol·licita

Copia o acceso al proyecto de la obra de la rampa accesible en la Plaza de la Libertad que se ha ejecutado

 en los últimos meses

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.


