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SOL·LICITUD D'ACTUACIÓ DE LA UNITAT DE MEDIACIÓ GRUP EMIS
SOLICITUD DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN GRUPO EMIS

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1 Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms / Raó social (comunitat de veïns, empresa, comerç, etc.) / Nombre y apellidos / Razón DNI/NIE
social (comunidad de vecinos, empresa, comercio, etc.)

Adreça / Dirección

Telèfon / Teléfono

Localitat i província / Localidad y provincia

Franja horària per a contactar /
Franja horaria para contactar

CP

Adreça electrònica / Dirección electrónica

1.2 Dades de l'altra part en conflicte / Datos de la otra parte en conflicto
Nom i cognoms / Raó social (comunitat de veïns, empresa, comerç, etc.) / Nombre y apellidos / Razón DNI/NIE
social (comunidad de vecinos, empresa, comercio, etc.)

Adreça / Dirección

Telèfon / Teléfono

Localitat i província / Localidad y provincia

Franja horària per a contactar /
Franja horaria para contactar

CP

Adreça electrònica / Dirección electrónica

1.3 Conflicte / problema (marcar amb X) / Conflicto / problema (marcar con X)
Convivència veïnal /
Convivencia vecinal

Humitats / aigües
Humedades / aguas

Activitats comercials /
Actividades comerciales

Animals / Animales

Insalubritat / Insalubridad

Activitats lúdiques / Actividades lúdicas

Plagues / Plagas

Menors / Menores

Casals / penyes / Casales / peñas

Molèsties / Molestias (indicar)

Altres / Otros (indicar)

ALTRES DADES D'INTERÉS (Marcar amb X) / OTROS DATOS DE INTERÉS (Marcar con X):
L'altra part és coneixedora del conflicte o problema plantejat? / ¿La otra parte es conocedora del conflicto o problema
planteado?
SÍ
NO
2. EXPOSE / EXPONGO (Breu descripció del conflicte) / (Breve descripción del conflicto)

3. SOL·LICITE / SOLICITO
La actuació de la unitat de mediació grup EMIS / La actuación de la unidad de mediación grupo EMIS

Signatura / Firma

Onda,

de/d'

de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra
confidencialitat. Així mateix, us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades
en els termes establerts en la llei orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad
necesarias para velar por vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.

