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A omplir per lAdmin¡stració:

R€sponsable:

Cópies:

SOL.LIGITA
{Concreteu aquí la vostra petició de ¡a manera més clara

Es concedeixi el permís oportú per intervenir al prop€r Ple ordinari, que tindrá lloc el 21 d'abril, al represertant i pcrtaveu
de I'Associació dAMlCU, en el punt de f'ordre del día previst, per l'aprovacíó si s'escau, de Ia modificacíó del pressupost,
modalitat crédits extraordinaris i modificació de les bases d'execució del presupost vigents.

Cubelles, a 16 d'abril de 2015

IL.LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE

Etr cotnplir:tett Cei qrie rlispastt la Llti Argi:iilra i i i999. de | 3 i¿ tlest:¡nhre. cle ¡;rotet'cíé cle ti:ttlts tle cai-icier ¡iei (lü!. pet
lcr! de real!¡zi¡r lu lr¡tn¡!¡¿¿tió .sci.!ic*cdu. !es se:'e: dades persanrsls se¡-ar¡ i¡¡clases ¿¡t tin.fit::et tle iltu:uiÍc; rniait';pal

www,amicucu bel les.com
.11 it n t ñ t e ; ;t ( P !. de ! u t' t I NlF. {66$fg+ 

1!E s).

DADES PERSONALS
r1,e.?¿*,.it * .,:*i-í*r¡i 

C= [fit¡.a,ie
Nom i cognoms o raé soeial
AMICU - ASSAC{#,CTÓ DE MINUSVALIDS I CIJIDADOñS

DNI'NIF
G644781 18

Norrt i cognosr€ o raósocial {Represenhnt}
Luis Criado Navarro

tlNt¡NtF
056276325

Carrer, plaga...
Av. Pompeu Fabra

NumerorPrs
59, blc,2e8a

l¡oblacro
Cubelles

CP
OsBBO

Teléfon
938955107

Gorreu electrónic
amicucubel@yahoo.es

Fax

EXPOSA
{Feu raonaments en els guals fonamenteu Ia vostra petició)

Que atenent al regfament de partícipació ciutadana segons indica en el seu Art. no 10 i al dret d'intervenció en les
sessions d'órgans municipals en el sentit que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a intervenir, a través de les
entitats o associacions cíviques en les sessions públiques del Ple per tal de manifestar l'opinió d'aquestes respecte a un
tema inclós a I'ordre del dia. de dites sessions.
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