IMPRÈS 4: COMUNICAT D’INICI D’OBRES

Registre:

Número d’expedient:

·

...............................................

El SOL·LICITANT Sr./Sra. _________________________________________ amb DNI núm.
_______________________ i telèfon de contacte ____________________ com a
_______________________________________
de
la
finca
situada
a
_________________________________________________ del barri de la Barceloneta i per
les obres de rehabilitació de la qual se’ns ha atorgat un dels ajuts previstos a les Bases
Reguladores per a la concessió de subvencions per les actuacions de rehabilitació
previstes en el Projecte d’Intervenció Integral de la Barceloneta en el marc de la Llei
2/2004, de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una atenció especial.

·

El CONTRACTISTA de les obres de rehabilitació de l’esmentada finca, Sr./Sra.
_________________________________________, de l’empresa _____________________
amb DNI _______________________, adreça ______________________________________ i
telèfon ____________________.

·

El TÈCNIC que actua com a director de l’obra de l’esmentada finca, Sr./Sra.
_________________________________________, de l’empresa _____________________
amb DNI _______________________, adreça ______________________________________ i
telèfon _____________________.

MANIFESTEN

Que d’acord amb la documentació aportada a l’expedient, les obres de rehabilitació de la finca han
estat començades en data _________________ en plena conformitat dels sotasignats.

BALBOA, 36
08003 BARCELONA
TEL. 93 310 35 13
FAX. 93 310 47 46
hola@barcelonetapladebarris.cat

Que està previst executar les obres en un termini de _____________________, en funció de les
actuacions a realitzar.

Barcelona, ______ de _________________ de 20___

El/La Tècnic/a,

Nom i cognoms:

El contractista,

Nom i cognoms:

El sol·licitant,

Nom i cognoms

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran
tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran als fitxers de què disposa Foment Ciutat Vella per raó de la
tramitació dels expedients de subvenció d’obres de rehabilitació acollides a les subvencions del Pla de Barris de la
Barceloneta. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al
responsable del fitxer: Foment Ciutat Vella, c/ Pintor Fortuny 17-19, de Barcelona.
BALBOA, 36
08003 BARCELONA
TEL. 93 310 35 13
FAX. 93 310 47 46
hola@barcelonetapladebarris.cat

