Àrea de Polítiques de Ciutadania
Regidoria de Convivència i Equitat

SOL·LICITUD DE PROPOSTA D’INFORME D’ARRELAMENT SOCIAL AL MUNICIPI
Nom i cognoms______________________________________________________________,
amb adreça__________________________________________________________________
de __________________________________________________________, CP __________,
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________ i
NIE o Passaport_________________________, amb la present sol·licitud:

EXPOSO:
Que estic tramitant l’autorització de residència temporal per raons d’arrelament, de conformitat
amb el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social,
després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009
Per tot això,
DEMANO:
Que l’Ajuntament expedeixi un informe de proposta d’arrelament social en aquest municipi, on
tinc el meu domicili habitual i presento la sol·licitud oficial de la Generalitat de Catalunya amb la
documentació indicada per que sigui tramitada.
L’informem que, pel motiu d’haver realitzat una demanda d’informe de proposta d’arrelament en
aquest Ajuntament, serà convocat/da telefònicament o mitjançant carta, per mantenir una
entrevista al Servei de Convivència.

Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____
(signatura)
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva
sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les
seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit. Per a més
informació consulti la nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets
d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica
amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat
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