ANEXO I
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
CONSELLO SECTORIAL DA LINGUA DO CONCELLO DE FERROL
I.- Datos da persoa solicitante ou da entidade á que representa
Nome e apelidos:
DNI:
Entidade á que representa ( de ser o caso):
CIF da entidade:
Enderezo:
CP:

Localidade:

Teléfono:

SOLICITO formar parte do Consello Sectorial da Lingua como vogal do grupo:

Entidades cidadás inscritas no Rexistro Sectorial de Entidades Cidadás relacionadas co
sector ou co interese da materia obxecto do Consello Sectorial da Lingua. O número máximo
de colectivos participantes será de 15.
En relación ao parágrafo anterior, as entidades interesadas deberán cumprir os seguintes requisitos:
1) Estar debidamente constituídas.
2) Estar rexistradas no Rexistro Municipal de entidades cidadás do Concello de Ferrol.
3) Os seus Estatutos deben recoller que entre as súas prioridades e obxectivos está a defensa da lingua e da súa
normalización
Persoas a título individual, maiores de 16 anos, que manifesten interese na materia do Consello. O
número máximo de persoas será de 5.
No suposto de que se presenten máis solicitudes que persoas a elixir en cada un dos apartados onde existe un
límite de representantes, establecerase un sistema rotatorio para determinar as quendas de participación no
Consello.
AsÍ mesmo Declaro que todos os datos que figuran neste impreso son correctos e totalmente certos.
Ferrol,...................de................20..........
Asdo.:
Consentimento expreso de inclusión dos datos recollidos neste formulario nun ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade de facilitar
a xestión deste procedemento, en cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
previstos na Lei, mediante un escrito dirixido ao Concello de Ferrol, Praza de Armas, s/n. 15401 Ferrol.
Cubrir e asinar este documento suporá a prestación do consentimento para o dito tratamento.

ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL

II DOCUMENTOS PARA PRESENTAR:
a) Solicitude, conforme ao modelo que figura no Anexo I.
b) Documentación acreditativa da identidade.- Para acreditar a identidade, os/as interesados/as deberán engadir
a súa solicitude os seguintes documentos:
•
•

Fotocopia dos estatutos en caso de non estar actualizados no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás do
Concello de Ferrol na data da solicitude.
Breve memoria das actividades que realiza a entidade.

c) Documentación para presentar as persoas interesadas a título individual: declaración responsable na que se
manifeste o seu interese na materia do Consello Sectorial da Lingua

