
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS ADREÇATS A ALTRES 
ADMINISTRACIONS. «FINESTRETA ÚNICA»

Dades de la persona sol·licitant

Dades de la persona representant (1)  (persona que presenta la sol·licitud, en cas de ser diferent de la persona sol·licitant)

(1) En cas d'actuar com a representant legal declaro que disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o
notificacions

EXPOSICIÓ DE FETS 

Presentació de documentació a través de la «finestreta única» de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, en virtut
de  l'adhesió  al  conveni  marc  entre  l'Administració  General  de  l'Estat  i  l'Administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'atenció a la ciutadania en l'àmbit territorial de Catalunya. 

Administració destinatària 

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 · Montornès del Vallès · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat 

Nom i cognoms DNI/NIE

Domicili

Localitat CP

Representant DNI/NIE

Domicili 

Telèfon mòbil Telèfon

Localitat CP

Denominació

Adreça

CP i Localitat

Sol·licitud

Documentació 
adjunta

Telèfon mòbil Telèfon

Adreça electrònica

Adreça electrònica

http://Www.montornes.cat/
mailto:ajuntament@montornes.cat


Informació de la sol·licitud

L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica, en cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l'avís de
notificació.  El  correu  d'avís  només  tindrà  efectes  informatius  i  que  si  no  el  rebeu,  no  impedirà  que  es  consideri  feta  la  notificació.
Transcorreguts  10  dies  naturals  l'acte  es  donarà  per  notificat.  Per  a  més  informació  accediu  a
https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques 

Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número  

Montornès del Vallès,  de/d'  de 

(Signatura)

Les  dades  consignades  en  aquest  document  són  necessàries  per  a  la  resolució  i
notificació  de  la  seva  sol·licitud,  i  resten  incorporades  a  un  fitxer  automatitzat  de
l'Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a
tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els
drets i  decisions individuals automatitzades d‘accés, rectificació,  supressió,  oposició,
limitació del tractament i portabilitat de les dades, d'acord amb allò establert en la Llei
orgànica 3/2018,  de protecció de  dades  de  caràcter  personal  i  garantia  dels  drets
digitals i en el Reglament General de Protecció de dades UE 2016/679.

Us  informem que,  d’acord  amb  la  clàusula  Tercera,  apartat  4,c)  del  Conveni  marc  entre
l'Administració general de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
es compromet a «Trametre immediatament els documents un cop registrats i en tot cas, dins
dels tres dies següents a la seva recepció, directament als òrgans o entitats destinataris...»

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 · Montornès del Vallès · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat 

Vull rebre notificacions electròniques relaciones amb aquesta sol.licitud
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