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AJUNTAMENT D'AIELO DE MALFERIT (VALENCIA) 1 O FEB. 2017 
c.1. F. P-4604200 H PLA<;A PALAU. 4 coo. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41 Número ...•......... X"f.A. ............... . 

NOM / NOMBRE I COGN(?MS / AP~LLIDOS 
MARCOS CANTO CERDA 
Tipus de document identificatiu / Tipo de documento identificativo I NUMERO 
D.N.1. X Tarjeta de extranjero O Passaport / Pasaporte :J 20414053N 

ADRECA A EFECTES DE LA NOTIFICACIO /DIRECCIONA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN. 

CARRE.R, PLA<;A, ETC i CALLE: PLAZA, ETC 
Església 

MUNl(iPI / MUNICIPió 

AIELO DE MALFERIT 
MAIL ········· ·· 

avaielom@gmail.com 

EXPOSE / EXPONGO: 

Núm . ........... Escal. TELEFON / TELEFONÓ 

84 

cOi5 POs'rAC · PR6 v1Nc1A 
46812 VALENCIA 

Que amb data de registre entrada 25/02/2016 esta Associació va sol·licitar a eixa Alcaldia 
una entrevista, a la que es va respondre "aquesta alcaldía considera la conveniencia d' 
atendre la demanada de mantindre una reunió de presentació i treba/1 una vegada 

\..J finalitzen els tramíts administratíus necessaries pera la constitució i registre, de /' 
associació". 
Que amb data de registre d'entrada de 07/10/2016 ens tornem a dirigir a eixa alcaldía 
sol·licitant una reunió a fi de presentar l'Associació Vernal constiturda, així coma la seua 
Junta Directiva. La resposta a la mateixa va ser del dia 22/11/2016 en que se'ns indica "li 
comunique que quedem assabentats de la constitució de l'associació i en breu es 
posarem en contacte amb vostes per concretar la data de la reunió sol- licitada". 
Transcorregut el temps suficient pera que es poguera concretar la reunió sol ·licitada, és 
pelque 

SOL.LICITE/ SOLICITO: 

La concreció del dia i hora per poder reunir-se amb eixa Alcaldía, presentar a la Junta 
Directiva i una serie de propostes per part d'aquesta Associació 

SIGNATURA:Marcos Cantó Cerdá 

Sr. Alcalde de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit 
~························································································ ... ······ ···················· ...... ······· ··· ················· ........................................................................................ ............... ~ 

'· ~gt~~:1~ ~~~TF:R~;A L:E~i~~Á¿~c6~'7Á~* .t. r:¿,;A~~1!L .. TERMINI .. MAXIM. DE. 30. DIES .. SI. AIXO .. Nº .. ES..I 
FUNCIONAR! RESPONSABLE DE LA TRAMIT ACIÓ: _ ___ _ 

VOSTE DESITJA REBRE CONTESTACIO EN : X VALENCIA O CASTELLA 
lncorporació a un Fitxer: Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer, de titularitat municipal, la finalitat del qual es 
tindrer constancia deis documents els quals s' incorporen al registre d' entrada. La no comunicació de les dades sol·licitats pot provocar 
la no admisió del seu escrit. Li informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari 
facilitar les seues Dades pera la gestió de la seua sol·licitud. Conforme al que disposa la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caracter Personal, pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, 
presentan! en este Ajuntament una sol-licitud acompanyada de fotocopia del seu D.N.I. 

• 


