SOL·LICITUD
DADES DE L'EMPRESA, ENTITAT O PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA EMPRESA, ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE
NOM I COGNOMS o RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NIF, NIE o CIF

ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINARÒS

G12067351

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

LOCALITAT / LOCALIDAD

CP

SANT RAMON 13

VINARÒS

12500

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA A EFECTES DE NOTIFICACIONS / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

964452708

AMICSDEVINAROS@HOTMAIL.COM

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si escau) / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (si procede)
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

DNI, NIF o NIE

JOSE LUIS PASCUAL PLA

18826199D

TELÈFON / TELÉFONO

EXPOSO: / EXPONGO:
QUE L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha tingut coneixement de què s’estan fent obres al
conegut com a Corral de Batet, així mateix, és conscient de què no recau sobre ell cap figura de
protecció però donant-se la circumstància històrica que en aquell lloc va estar situat el antic Fortí

SOL·LICITO: / SOLICITO:
1. Encara que no siga preceptiu es faça un estudi arqueològic de l’edifici, més quan hi ha
previst un ús cultural del mateix que faria compatible qualsevol resta que es trobés.
2. La necessitat de recollir, salvaguardar i protegir aquells element de la runa que parlen del
passat de Vinaròs, com son les Canals en cares d’àngels.

M’han informat que l’entitat tractarà i guardarà les dades aportades en aquesta documentació per a realitzar actuacions administratives i hi
dono el meu consentiment explícit. / Me han informado de que la entidad tratará y guardará los datos aportados en esta documentación para realizar actuaciones
administrativas y doy mi consentimiento.
Les dades de caràcter personal poden ser incloses en un registre activitat de tractament dins de l'àmbit de les competències d’aquesta administració i per als fns establits
en l’esmentat registre. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectifcació, supressió, limitació, portabilitat i a no ser objecte d'una decisió
individual automatitzada, tal com exposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 296, de 16/12/99) i en el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu al tractament i a la lliure circulació de dades personals i a la protecció de les persones
físiques. / Los datos de carácter personal pueden ser incluidos en un registro actividad de tratamiento dentro del ámbito de las competencias de esta administración y para los fnes establecidos en
dicho registro. Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectifcación, supresión, limitación, portabilidad y a no ser objeto de una decisión individual automatizada, todo
ello de conformidad con lo dispuesto por el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 296, de 16/12/99) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril del 2016 relativo al tratamiento y a la libre circulación de datos personales y a la protección de las personas físicas.

Signatura / Firma

Data / Fecha

04.06.2019

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS

