Instància per sol·licitar el Servei de Mediació i Veïnatge
Dades de la persona sol·licitant:
Nom i cognoms/ Comunitat de Propietaris:
CIF/DNI/NIE/passaport:
Domicili a efectes de notificació:
Municipi i codi postal:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic de contacte:
Dades de l’administrador de finques (si s’escau):
Marqui amb una X el motiu de la sol·licitud:
Organització
▢Manca de rotació de càrrecs
▢Impagament de quotes
▢Desconeixement de drets i deures
▢Dificultats per arribar a acords
▢President no assumeix les funcions
▢La junta es reuneix menys d’una
vegada l’any
▢Administrador no assumeix les funcions

Convivència
Altres derivats:
▢Males olors
▢ Arrendaments
▢Soroll
▢ Renda antiga
▢Manca de neteja
▢ Actualització de
▢Actes incívics
rendes
▢Ús inadequat d’espais comuns
▢Dificultat de relacions veïnals
▢Sobre ocupació o excessiva mobilitat

▢Mediació en temes de veïnatge
PETICIÓ:

▢Autoritzo expressament al Servei de Mediació i Veïnatge a coordinar-se i compartir informació
amb altres àrees de l’Ajuntament que tinguin relació amb l’objecte de la sol·licitud.
▢Autoritzo al Servei a tractar aquelles dificultats que pugui detectar durant la tramitació de la
present petició, i que siguin objecte del Servei, facultant-lo a emprendre les accions que consideri
oportunes.
▢El sol·licitant manifesta ser informat per part del Servei de Mediació i Veïnatge de quines són les
característiques i funcions del Servei i manifesta acceptar-les i comprendre-les.
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Les Franqueses del Vallès, _____ d_____________ de 202_

Signatura:

L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès com a responsable del tractament informa, que les
seves dades seràn tractades per gestionar la present instància legitimats per l'exercici de les
funcions públiques que ens son conferides. Les dades no seràn cedides a tercers excepte a altres
administracions públiques competents en la matèria si fos necessàri i per obligació legal. Les
dades seràn conservades mentre duri la finalitat i mentre se'n puguin derivar responsabilitats. Si
desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament
s'ha de dirigir a delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. Així mateix, si considera que els
seus drets han estat vulnerats es podrà dirigir a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat.gencat.cat).
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