Jo per a Terrassa, vull l’Alfredo
Manifest de suport a Alfredo Vega
com a Alcalde de Terrassa 2019
Estimo Terrassa, és la meva ciutat. Per això, vull el millor projecte que
garanteixi un futur pròsper per a tots i totes. Vull per Terrassa un alcalde
que defensi la bona convivència, que treballi des del consens i que
garanteixi el bon govern a l’Ajuntament.
El context actual és complicat, Terrassa té grans reptes per davant en
matèria d’ocupació, benestar social, sostenibilitat i projecció exterior. Ens
cal una persona experimentada i segura al capdavant de l’Ajuntament
per poder afrontar amb empenta, fermesa, il·lusió, amb bones idees i
projectes el nostre futur.
Veig en l’Alfredo totes aquelles qualitats que crec que ha de tenir
un bon alcalde: capacitat de treball, fermesa, seguretat, compromís,
responsabilitat i honestedat. A més, la seva trajectòria demostra que és
un home de consens i diàleg, una persona que per davant de tot posa
l’interès col·lectiu i sempre defensa el bé comú.
Vull per Terrassa el millor alcalde i penso que l’Alfredo, des dels valors
progressistes, d’esquerres i des del terrassenquisme inclusiu, és la millor
opció perquè la nostra ciutat continuï avançant amb solidesa cap al futur
i sent referent en molts àmbits.
És per tots aquests motius que dono el meu suport a Alfredo Vega,
candidat del PSC, per a que sigui el proper alcalde de la ciutat en les
eleccions municipals del 26 de maig del 2019.
Nom i Cognoms:..................................................................................................................................................................................................................................
DNI:.........................................................................................................................

Telèfon...................................................................................................................

Professió:..........................................................................................................................................................................................................................................................
Adreça:..................................................................................................................................................................................................................................................................
Email:....................................................................................................................................................

Signatura:

 Envieu aquest document complimentat i signat per mail, en pdf o jpg (terrassa@socialistes.cat) o per correu postal (Oficina del Candidat: PSC Terrassa, C. de la Rasa, 29, 08221
Terrassa).
 La firma d’aquest document comporta acceptar la publicació de la relació de suports i
adhesions a la candidatura en diferents mitjans de comunicació (premsa escrita/digital) o
webs i xarxes socials,
 Les dades personals seran tractades d’acord amb el que preveu la vigent legislació de protecció de dades.
Consentiment per al tractament de dades de caràcter personal:
Responsable del tractament: les teves dades són tractades pel PSC – Terrassa, Amadeu Aguado Moreno – Portaveu Grup
Municipal PSC a Terrassa
Correu electrònic: terrassa@socialistes.cat
Finalitat del tractament: Manifest Ciutadà en suport a Alfredo Vega com a Alcalde de Terrassa
Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment atorgat al moment de donar-te d’alta
com a contacte del Partit i que podràs revocar en qualsevol moment a través dels mitjans facilitats en cada comunicat
que rebis.
Destinataris de les dades: tret d’obligació legal, les teves dades no es cediran a terceres persones.
Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió, així com d’altres drets reconeguts a la normativa al correu
dpd@psc.cat indicant “Manifest Ciutadà en suport a Alfredo Vega com a Alcalde de Terrassa”.
Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els teus drets, pots consultar la nostra política completa de
protecció de dades aquí: http://www.socialistes.cat/ca/pagina/politica-de-privacitat
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol,
us indiquem que en informar del vostre correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per a la
realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

