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Bon dia,
no sé si us seran útils aquests documents, els envio a tothom pensant en la Montse de Rubí que potser li són útils.
Avorrits, són. Com que me'ls vaig haver de fer, ja els tinc.
Papers pel sorteig:
- Carta tipus de convocatòria a qui s'ha presentat
1- un acta de sorteig tipus
2- Acord de junta de govern local per aprovar el resultat del sorteig (2008)
Què passa quan algú renuncia a la parcel·la (o mor)?
1- informe tècnic quan un/a adjudicatari/a renuncia i decret per resoldre-ho
2- acta de compareixença perquè retorni les claus i pugui exigir la fermença dipositada
3- decret per resoldre-ho i donar-li al següent de la llista
Apart de tot això, està el tema de les quotes, que a vegades és més drama que altres: us adjunto un document
públic escanejat que conté noms i cognoms, amb DNIs, si us plau, compte amb les dades.
Ja està, per si a algú li és d'utilitat
German
Sant Cugat
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