Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

SOL·LICITUD DE CERIMÒNIA DE CASAMENT CIVIL

DNI/CIF/NIE/
Passaport

DADES PRIMER/A CONTRAENT
Nom i cognoms
Adreça

Població
Telèfon
fix

CP

Telèfon
mòbil

Correu
electrònic

DNI/CIF/NIE/
Passaport

DADES SEGON/A CONTRAENT
Nom i cognoms
Adreça

Població
Telèfon
fix

CP

Telèfon
mòbil

Correu
electrònic

DECLAREM
Estar o haver estat empadronat/da a Sant Just Desvern (una de les dos persones)
Treballar al municipi (un dels dos membres de la parella)
Altres casos
Proposem celebrar el casament el dia

SOL·LICITEM DISPOSAR DEL SEGÜENT ESPAI
Casa de la Vila

Despatx de l’Alcaldia (aforament màx. 8 persones)
Sala de reunions (aforament màx. 14 persones)

Casa de la Vila

Sala de sessions (aforament màx. 70 persones)

Can Ginestar

Sala Isidor Cònsul i Giribet (aforament màx. 70 persones)

a les

hores

Autoritzem l’Ajuntament perquè pugui consultar les dades necessàries en el Padró Municipal d’Habitants als efectes de la tramitació d’aquesta sol·licitud.
Acceptem l’aforament màxim a l’espai sol.licitat i en cap cas, per seguretat, es podrà superar. La parella és qui indicarà quines
persones no podran accedir a la sala, cas que el nombre superi el permès.
L’aforament de les sales sempre estarà condicionat a l’evolució de la situació sanitària; s’haurà de donar compliment a totes les
mesures de seguretat i higiene vigents.

Signatura

Signatura

ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
El responsable del tractament de les vostres dades és l’Ajuntament de Sant Just Desvern. La finalitat del seu tractament és poder dur a terme la
tramitació d’aquesta sol·licitud. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari com a part dels procediments administratius. En cap cas
seran cedides a tercers, excepte si fos necessari per dur a terme el tràmit sol·licitat i d’acord amb la legislació vigent. Té la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació mitjançant un escrit presentat en aquest mateix Ajuntament. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, pot interposar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades dpd.ajsantjustdesvern@diba.net o davant l’autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Just Desvern a enviar-me notificacions electròniques

