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Sol·licitud per fer efectiu el dret de petició  
Dades de la persona sol·licitant1                                                                   
Cognoms i nom                                    DNI/NIF/Passaport/Targeta de residència 
             
Nacionalitat 
      
Persona jurídica en representació de la qual actua 2 NIF 

            
Domicili a l’efecte de notificació Adreça electrònica 3 

            

Sol·licitud 

DEMANO:4 
 
      
 

 D'acord amb l'article 4.3 del Decret 21/2013, de 21 gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el dret de
peticiió davant les administracions públiques catalanes, sol·licito la confidencialitat de les dades que consten en aquest escrit. 

 

Documentació annexa6 
      
      
      
      
Localitat i data   Signatura  
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Com a sotasignat/ada, d’acord amb la Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i el Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s’estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes, i atès quel’objecte d’aquesta petició no es pot resoldre per cap dels procediments regulats en la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídici de procediment de les administracions públiques de Catalunya, ni per cap altre procediment administratiu, parlamentari ni judicial regulat de manera específica en la normativa vigent, en virtut del dret reconegut en l’article 29 de la Constitució,
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D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades que faciliteu seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Administració destinatària de la vostra petició. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació de les dades davant el responsable del tractament mitjançant un escrit dirigit a aquesta Administració destinatària a l’adreça on hàgiu presentat aquesta sol·licitud. També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat.
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1. En cas de petició col·lectiva, s’han de fer constar el nom i els cognoms de totes les persones que presenten la petició, que també l’han de signar.2. Només quan la petició la fa una persona jurídica. En aquest cas, cal adjuntar-hi el document d’apoderament corresponent.3. En cas que la persona sol·licitant vulgui rebre la notificació expressament per mitjans telemàtics.4. Cal determinar l’objecte de la petició, que pot ser un suggeriment, una iniciativa concreta, una informació determinada o qualsevol queixa o sol·licitud, individual o col·lectiva, que afecti l’interès particular de la persona peticionària o l’interès general, i que afecti l’àmbit competencial de l’Administració pública destinatària.5. Marqueu-la només si considereu necessària la confidencialitat de les dades que aporteu.6. Només en cas que la petició es fonamenti en documents probatoris. Si aporteu documents, determineu-los i numereu-los; si els documents estan en poder de l’Administració, indiqueu l’òrgan o registre públic on es troben.
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	Sol·licitud per fer efectiu el dret de petició 

	Adreça electrònica3: 
	Dacord amb el que estableix larticle 43 del Decret 212003 de 21 de gener pel qual sestableix el procediment per fer: Off
	Localitat i data: 
	Signatura7: 
	Cognoms i nom: 
	Nacionalitat: 
	DNI/NIF/Passapost/Targeta de residència: 
	NIF: 
	Domicili a l'efecte de notificació: 
	Adreça electrònica: 
	DEMANO: Que la Ministra de Defensa es posicioni sobre el document adjunt "Iniciativa per la pau: aturem les guerres" en el més curt termini possible, donada la urgència d'aturar la guerra a Ucraïna. 
	Documentació annexa: Document adjunt: Iniciativa per la pau: aturem les guerres.PS. Si el 30 de novembre no hem rebut cap resposta escalarem l'acció noviolenta tal com hem anunciat en el web de la campanya.


