
  
 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

NIF / CIF Nom i cognoms 

  

Adreça Codi Postal Municipi 

   

Actua en nom propi Actua en representació d’una entitat, associació, grup 

 

DADES DE LA ENTITAT/ ASSOCIACIÓ/ GRUP / (si és el cas) 

CIF ENTITAT / ASSOCIACIÓ/GRUP 

  

Adreça o domicili fiscal Codi Postal Municipi 

   

 

MANIFESTO 

L’adhesió als expedients reglamentaris iniciats per Decrets d’Alcaldia de data 26 de febrer de 2020, per a 
la concessió de la Placa de la Paeria  a la solidaritat, com a commemoració dels 25 anys de la seva 
fundació.  

Associació de Dones de l’Àrea de la Dona de Cappont 

Associació de Dones Intervingudes de Mama. ADIMA. 

Associació Minerva Dona  

    

Marqueu aquella o aquelles opcions que desitgeu 

 

 

Lleida, 

Signatura: 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Les dades recollides seran tractades en 
l’activitat de tractament “Premis, distintius i nomenaments honorífics”, responsabilitat de l’Ajuntament de 
Lleida, situat a la plaça Paeria, núm. 1, 25007-Lleida. La finalitat del tractament és gestionar els 
procediments d’atorgament de premis i distintius honorífics d’interès municipal. El tractament de dades és 
necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic en virtut de l’art. 6.1 e) del RGPD. Les 
dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Té dret a accedir 
a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.es. INFORMACIÓ 
DETALLADA en aquest enllaç: www.paeria.es/protecciodades/premis. 

 

Feu arribar aquest formulari màxim el 3 d’abril de 2020  al  Servei  Feminismes  de  la  Regidoria  d’Educació, 
Cooperació, Drets Civils i Feminismes (C/ Pl. dels Fanalets de Sant Jaume s/n, 25002 Lleida), o, preferiblement, 
per correu electrònic a l’adreça feminismes@paeria.cat, indicant-hi a l’assumpte: Adhesió. 

Podeu fer qualsevol consulta al tel. 973 700 461. 
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