
 

PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Nos últimos meses procedeuse ao peche ao tráfico rodado das rúas centrais do centro da

vila de Redondela, concretamente da Rúa Alfonso XII e Rúa Ribeira.

Gustaríanos  saber  a  túa  opinión  sobre  o  peche  de  ditas  rúas  ao  tráfico  rodado,

respondendo ás seguintes preguntas:

Nome e apelidos

DNI

Dirección completa

- Gustaríache que durante a fin de semana se mantiveran pechadas ao tráfico as

rúas Alfonso XII e Rúa Ribeira?

Si Non

- En caso afirmativo, Que consideras por fin de semana?:

Venres, sábado e domingo

Sábado e domingo 

- Proporías o mesmo horario de peche das rúas para o venres, sábado e para o

domingo?
Si Non
 

- No caso de considerar que o venres, sábado e o domingo deben ter distinto

horario, a túa proposta podería ser (a escoller un máximo de tres opcións):

Pechar o venres pola tarde

Pechar o sábado pola tarde

Pechar o domingo pola tarde

Pechar o domingo todo o día 
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Outra proposta: 

 

- Proporías o mesmo horario de peche das rúas para o verán e para o inverno?
Si  Non  

- En caso de non estar de  acordo có mesmo horario  para o  verán e para o

inverno, Consideras que o horario debería ser?:

Inverno: de 16:00 a 22:00 horas

Verán: de 20:00 a 24:00 horas

Si Non 

Outra proposta

FIRMA:

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra) Tfno.: 986 400 300.Fax.: 986 403 894 CIF: P3604500C 



Consentimento e Deber de Informar aos Interesados sobre Protección de Datos

Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña para a realización 

de actuacións administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Concello de Redondela

Finalidade Tramitar procedementos e actuacións administrativas.

Lexitimación Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.

Destinatarios
Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a 

terceiros países.

Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información 

Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección

https://redondela.sedelectronica.gal/privacy

Firma

PRESTA O SEU CONSENTIMENTO para que a entidade realice consultas dos datos do solicitante/representante a través da Plataforma de 

Intermediación de Datos e outros servizos interoperables

Firma

En

Municipio

, o

Data

(dd/mm/aaaa)


