
butlleta de votació

Tria el nom de la nova plaça
de Sant Pol de Mar

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar garanteix la confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través
d’aquest qüestionari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en
l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades
personals recollides mitjançant aquest formulari s’usaran únicament per a la finalitat per la qual han estat recollides. 
RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Ajuntament de Sant Pol de Mar. Plaça de la Vila, 1, 08395 Sant Pol de Mar. Tel.:93 760 04 51 Fax: 937601352
Web: https://santpol.cat
CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: samse.dpd@diba.cat Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a
planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona. 
FINALITAT DE TRACTAMENT: La finalitat del tractament de les vostres dades és la gestió i tramitació de la participació ciutadana, en l’àmbit
de les seves funcions.

DNI/NIE (números i lletra)*:
DATA DE NAIXEMENT (dia/mes/any)*:

Del 20 al 28 de març de 2023 podran votar totes les persones majors 
de 16 anys empadronades a Sant Pol de Mar a data 1 de març.

Només es podrà votar 1 de les propostes finalistes.

NOTA: Totes les persones amb dret a vot només podran votar una sola vegada. Si voteu en línia i també
presencialment, únicament valdrà el vot emès a traves d’Internet. Si dipositeu més d’una butlleta física a les
urnes, només valdrà el vot de la primera que sigui comptabilitzada (sempre que no s’hagi votat també a
través d’Internet). 

*Dades obligatòries d'identificació.

Marqueu amb una X la proposta seleccionada

Plaça del Tint
Plaça Ester de Cal Negre
Plaça dels treballadors del tint
Plaça de les dones de la mar
Plaça de les remendaires
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