REGISTRE GENERAL

AJUNTAMENT DE BEGUR

Núm. Entrada____________________

INSTÀNCIA

Data_______________Hora________
Nom i Cognoms

DNI / NIF

Domicili ( Carrer, Plaça, Nº, Pis Porta)

Codi Postal
Província

Telèfon

Fax

e-mail

Representant a:

DNI / NIF

Domicili ( Carrer, Plaça, Nº, Pis Porta)

Codi Postal

Població

Província

Telèfon

Fax

e-mail

Exposa que (Expliqueu els fets i els raonaments en què fonamenteu la vostra petició)

Pl. de l’Església, 8 - 17255 - BEGUR (Girona)

Tel. 972-624020

Fax. 972-623588

e-mail :begur@begur.cat

Població

Demana que (Concreteu la vostra petició de la forma més clara i breu possible)

Documents aportats

Persona a notificar:

sol·licitant
representant

Mitjà de notificació:

Ref. AJB004

Article 28.2 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. El/la sol·licitant
exerceix el seu dret a oposició expressa a la consulta o obtenció dels
documents o informació necessària per a tramitar aquesta sol·licitud
(en cas de marcar aquesta opció haurà d’aportar tota la documentació
necessària)

notificació en paper
notificació electrònica

Il.ltre. Sr. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BEGUR

BEGUR,

de

La qual cosa espera obtenir
Signatura

de 20

INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Inici del procediment i termini de resolució
Amb la presentació d’aquesta instància s’inicia el procediment corresponent que, amb caràcter general, s’haurà de
resoldre en un termini màxim de 3 mesos, malgrat que, excepcionalment, podrà ser objecte de suspensió i/o
d’ampliació.
Manca de resolució expressa
El venciment del termini màxim sense haver-ne notificat resolució expressa comporta:

Pl. de l’Església, 8 - 17255 - BEGUR (Girona)

Tel. 972-624020

Fax. 972-623588

e-mail :begur@begur.cat

- En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, pot entendre-la estimada per silenci administratiu,
excepte en els supòsits en els quals una norma amb rang de llei per raons imperioses d’interès general, o una
norma de dret comunitari estableixin el contrari.
- Té un efecte desestimatori en relació amb les sol·licituds que tenen com a conseqüència la transferència de
facultats relatives als béns o als drets de caràcter patrimonial de les administracions destinats a l’ús o al servei
públic, i en els procediments que poden comportar la concessió d’ajuts i subvencions públiques, i, en general,
els procediments que tenen per objecte o es refereixen a la reclamació de quantitats que impliquen el pagament
a càrrec de les administracions públiques.
Recursos
En el cas de manca de resolució expressa i quan el silenci és negatiu, s’entendrà desestimada la petició i es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Girona,
en un termini de sis mesos des de la seva desestimació.
Normativa aplicable
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Protecció de dades personals
D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i
l'article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s'incorporaran a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Begur per a la finalitat indicada i
no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho
autoritza una llei. Aquests fitxers han estat publicats en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de Girona) i els podeu
consultar en el Registre General de Protecció de Dades de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts per la legislació vigent,
mitjançant una instància a l'Oficina del Registre de la plaça de l’església, 8 o per Internet a través de la seu
electrònica de l'Ajuntament de Begur (http://begur.eadministracio.cat)

