
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Signatura,

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Població * / Población

Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal */Codigo Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono

Província/Provincia

SOL.LICITUD CURS D´ACOLLIDA 
SERVEIS A LES PERSONES 
Català per a nouvinguts

Tipus Via / Tipo via

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Esplugues de Llobregat,

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Pais d´origen/ País de origen

NoSí

Entén el català / entiende el catalán

Sol.licito participar en els cursos d´Acollida "Català per a nouvinguts" 
  
  
  
  
  

Solicito participar en los cursos de acogida "Català per a nouvinguts"

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
Signatura,
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )
SOL.LICITUD CURS D´ACOLLIDA
SERVEIS A LES PERSONES
Català per a nouvinguts
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
Entén el català / entiende el catalán
Sol.licito participar en els cursos d´Acollida "Català per a nouvinguts"
 
 
 
 
 
Solicito participar en los cursos de acogida "Català per a nouvinguts"
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
8.2.1.3144.1.471865.466429
	SignatureField1: 
	Nom-Cognom: 
	numero-document: 
	nom-via: 
	població: Esplugues de Llobregat
	num-domicili: 
	escala-domicili: 
	pis-domicili: 
	codi-postal: 08950
	telefon: 
	email: 
	: 
	provincia: Barcelona
	Document-identificació: DNI
	tipus-de-via: Carrer - Calle
	DateTimeField1: 
	CasillaVerificación1: 0
	CasillaVerificación2: 0



