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DADES PERSONALS
Nom ¡ cognoms o raó social
AMICU - ASSOCIACIO DE MINUSVALIDS I CUIDADORS

DNI/NIF
G644781 18

Nom I cognoms o raó sociat (Representant)

LUIS CRIADO NAVARRO
DNI/NIF

056276325
Carrer, plaqa...
AV. POMPEU FAEP,A

Número/Pis
58;BLQ,2a€

Poblac¡ó
CAEELLE6

CP
48880

Teléfon
938955107

Correu electrdnic
am¡cucubel@yahoo.es

Fax

constar els fets i raonaments en
EXPOSA

la

A UATENCIO DE LA ILLMA. ALCALDESSA DE CUBELLES I REGIDOR DE BENESTAR SOCIAL

AMICU, va celebrar la seva Assemblea Ordinaria el día 6 d'abril de 2016.

Que a lAssemblea Ordinaria, va a haver modificacions a la Junta Djreetiva i per a¡xo l¡ adiuntem I'acta de I'AssemDtea
Ordinaria amb els canv¡s als organs de govern d'AMlCU.

S'adjunta l'Acia de I'Assemblea Ordinaria i certificat de renovació parcial de Junta Directiva d,AMlCU

SOL'LICITA
aquí la vostra petic¡ó de la mane.a más claÉ

Que es tinguin en compte els canvis A la Junta Direciiva d'AMICU

Cubelles, d'abril 2016

IL.LUSTRiSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE

s¡h.|!.'sii|¿')jo¡..:c|!i|¿l'J¿llr:}"1s¡1.]'.l:J|..;ln]\'¡ó¡.'lj|¿i].|!:ió



Certificat de renovació parciq! is!-ig1.j!1$!!g
Dades de I'Associació
Denominacló

Ár,¡icu - nssocncló DE MINUSVAuDIIt!1D4995q
t¡rln¡ero ¿'¡nsc¡lpc¡O en el Reg¡slre d'Associacions

ctF
G6¿14781 18 3444

Dades de estén el certificat

SHiXBiililuo**o, 'u''

Número de NlF, N¡E o Passapon

05627632S

D-ata de tassemblea general sobrc la qual certifica
Eárrec que ocuPa a I'Associació

06-04-2016
SECRETARI

Certifico:
-Queen|,assembleagenera|d,associatscelebradaen|adataind¡cadas'haaprovat,deconformitaiamb

els estatuts de l'Assoc¡ac¡0, ta renlvació d'alguns dels cárrecs de la Junta Direct¡va-

- Que els nous t¡tulars' q," 
" ""p""if'qu"n 

a 
-continuació' eren presents a l'acte i h¡ han acceptat el seu

nomenament.

Nous cárrecs de l" Junt Dn"tl*^ No¡¡.,u" "n* 
at * *

Pres¡dent/a

["iT'ái?ülio *u*rE M u ñ oz
Número del NlF. NIE o Passaport

36479133Y

v¡alcaner, auinguda' passeig. ). número i pis Codi postal

08880Localiiat

CUBELLES GAUDI N" 17,1"-1"

Secretari/¿r¡a Número del NlF, NIE o Passaport
Nom ¡ cognoms

LUIS CRIADO NAVARRO
05627632S

Localitat

CUBELLES

vr_ 
'-" (*r,"r, 

"uingJdu, 
passeig - ) número ipis

AV- POMPEU FABM 58, BLC, 2"-3"
Cod¡ postal

08880

Cá|rCC

VIDEPRESIDENT

C¿Íec
TRESORER

Cárrec
VOCAL

Cárrec
VOCAL

C¿rrec

VOCAL

Cánec
VOCAL

Cárrec
VOCAL

C¿rrec
VOCAL

cáraec
VOCAL

RAGEL GARCIA

:á"ii'liHu BERT'MEU LLU'H

lili$ül""uot tsrANELLA

¡ coQnoms

.N óARLOS TAMAYO HERRANZ

i coqnoms

{TéERMT PASCUAL CAPDET

i coqnoms

IEN CASTRO TRIVINO

i cognoms

;A MONSERMTE CASTANE

],flÑXüi**o u,uo*"ot

del NlF, NIE o Passapo.t

72486387
de¡ NlF, NIE o Passapon

79133Y

del NlF, NIE o Passapo.t

160615G

del NlF, NIE o Passapon
1139H

del NlF, NIE o Passaport

7202

del NlF, NIE o PassaPon
7606882X

delNlF, NIE o Passapon

del NlF, NIE o Passapon

4402288W

delNlF, NIE o Passaport

Cárrec
del NlF, NIE o Passaport



Cárrec \om tcognoms del NlF, NIE o passaport

C¿rec \om r cognoms delNlF, NIE o passaport

Cárrec \om icognoms del NlF, NIE o passapo.l

Cárrcc \om I cognoms del NlF, NIE o passaport

Cárrec \om I cognoms del NlF, NIE o passaport

cárrecs que han cessat
C¿rrec
VICEPRESIDENT

Cárec
VOCAL

Cárec icognoms

icognoms

icognoms

r cognoms

icognoms

l, perqué a¡xí consti, signo aquest cert¡fcat.

i cognoms

PESO HERNANDEZ

i cognoms

AEL ARMENGOL HUGUET

icognoms
SANS VISA

icognoms
NIA ROMERO NIETO

Vist ¡ plau
El/la presidenVa

ANTONIO
MORENTE MUÑOZ
(Nom icognoms) (Nom i cognoms)

C¿rrec
VOCAL

Cárec
VOCAL

.r'.
Ellla seclderi/¿r¡a

(- ,'t," .---'--'q___;"

LUIS CRIADO
NAVARRO
(Nom ¡ cognoms)

oata 19-04-2016

El/la secretari/ária sortint El/la presidenva sortint

oms)

En comptimeni de ta Llei o|gánica 15/1999, de 13 de desembre, de prolec¿ió de dades de carácter personal, s'¡nforma que les dades petsonals

facititades s''ntegraÉn eñ un nüer del Departámenl de Jusiícia de fa Gene€litat de Cala¡unya anomenai Regist¡e d'eniitals, amb la inalitat d'exerc¡r el

regislrameni icontrclde les entitats jurídiques sobre les quals ié competéncia la Generalitat

Aquestes dades pe|sonals no se cediran fora dels casos previslos a la normaüva. La presentació d'aquest docoment constilueix un conseñtiment per

raciar 'es dades que conié
L'órga¡ ad¡¡inisfauu responsable d'aquest fiüer és Ia Direcció General de D€l ¡ d'Entiials Jurídiques. Es poden exercif els dreis d'acés, rectifica_

ció, cancet.iacjó loposició enviant una sollicitud acompanyada amb una copia dun docun'Ent ideniifrcaiiu válid, per qualsevol mitiá que deixi

consiancia del seu enviament j recepció, a la seu de l'órgan esmentai: c¿rrer de Pau Claris, 81 08010 Earcelona, o bé trameient una sol liciiud amb

signatura electrónica certifcáda pet una enfiat reconeguda a I'adreQa següent:

Associació de Minusválids i Cuidadors

A.MI.CU
www.am¡cucubelles.com

NIF: G644781 18

T€1,95 ü95 51 a7'Éq8812112


