Data

09-12-2016

Núm. de registre d'entrada

(5-E) 09-12-2016 083933

Servei destinatari

REGISTRE GENERAL AJUNTAMENT

Presentació d'instàncies al Registre General de l'Ajuntament
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms / raó social del sol·licitant

Document d'identificació

Observatori Ciutadà Municipal De Terrassa

G66249228

Nom i cognoms / raó social del representant

Document d'identificació

Adreça
Correu electrònic

Codi Postal

Municipi

08221

Terrassa

Telèfon

Telèfon mòbil

Fax

info@ocmterrassa.org
Notificació electrònica
[X] Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre . A tal
efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un numero PIN que us permetrà accedir
al document).

Codi de verificació electrònica: fb90bd68-6c4f-4402-b838-8a134c67e6a1
Comproveu la validesa del document a https://seuelectronica.terrassa.cat/valida

EXPOSO I DEMANO:
Indiqueu els fets i raonaments en que es fonamenta la vostra sol·licitud, i concreteu-la.
(-: Hem rebut informació sobre irregularitats en el procés de votació per internet. En concret, que hi ha candidatures
que estan recollint dades de ciutadans i ciutadanes de Terrassa, DNI i data de naixement, i estan creant un correu
electrònic per emetre el vot per ells i elles.
Hem recaptat proves que aquesta opció sha proposat, fet que atemptaria contra els principis fonamentals del secret de
vot, la no coerció i el dret de vot personal i intransferible, i afirmem que el sistema permet que això pugui ocórrer sense
el consentiment de la persona que suposadament vota.
També considerem que la simple proposta nomenada per part d'una persona que es presenta per defensar els drets de
la ciutadania davant l'administració és prova suficient de la seva incapacitat per ostentar aquest càrrec.
Per aquest motiu, i per l'incompliment de diversos punts de la normativa que regula les consultes populars no
referendàries, que detallem en document adjunt, demanem la nul·litat del procés de votació per via electrònica, posem
en qüestió fins i tot el procés de vot presencial i demanem una auditoria del procés de votació per comprovar els fets
irregulars esmentats.
------------------------------------Indiqueu el número d'expedient, si us referiu a un procediment ja iniciat
(-:
------------------------------------Observacions:
-------------------------------------

Terrassa, 09-12-2016
Signatura
Signat electrònicament
Data :2016.12.09 08:39:27 CET
Raó:Sol.licitud/comunicacio a l'Ajuntament de Terrassa
Lloc : Terrassa

Signature Not Verified
Signat digitalment per Registre Electrònic Ajuntament
de Terrassa
Data: 2016.12.09 08:39:33 CET
Reason: Entrada a l'Ajuntament de Terrassa
Location: Terrassa

pàgina

1

Ajuntament de Terrassa: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) | Telèfon: 93 739 70 00 | Informació: 010 (900 922 010) | www.terrassa.cat
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de poder tramitar la vostra
sol·licitud. L'Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar aquestes dades per enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altra actuació compresa dins l'exercici de les funcions de
l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. Qualsevol altra utilització requerirà el vostre consentiment inequívoc. Podreu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció al
ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa o a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat (Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal)

Data

09-12-2016

Núm. de registre d'entrada

(5-E) 09-12-2016 083933

Servei destinatari

REGISTRE GENERAL AJUNTAMENT

Presentació d'instàncies al Registre General de l'Ajuntament
Documentació
✓ fONAMENTS LEGALS (Complemet_instancia_sindicatura.pdf, fitxer de tipus application/pdf)
Els documents marcats (✓) són els que heu adjuntat a la sol·licitud

Codi de verificació electrònica: fb90bd68-6c4f-4402-b838-8a134c67e6a1
Comproveu la validesa del document a https://seuelectronica.terrassa.cat/valida

En el supòsit que no presenteu tots els documents necessaris per a la tramitació de la sol·licitud, disposeu d'un termini de deu
dies hàbils per aportar-los,sense perjudici que el tràmit que heu realitzat disposi d'un termini específic superior (consulteu la
informació del tràmit l web).
Passat aquest termini, si no heu presentat la documentació s'arxivarà la vostra sol·licitud.

Terrassa, 09-12-2016
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Ajuntament de Terrassa: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) | Telèfon: 93 739 70 00 | Informació: 010 (900 922 010) | www.terrassa.cat
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de poder tramitar la vostra
sol·licitud. L'Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar aquestes dades per enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altra actuació compresa dins l'exercici de les funcions de
l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. Qualsevol altra utilització requerirà el vostre consentiment inequívoc. Podreu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció al
ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa o a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat (Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal)

