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DADES PERSONALS
Nom i cognoms o |aó soc¡a¡
AMICU ^ ASSOCIACIO DE MINUSVALIDS I CUIDADORS

DNUNIF
G64478118

Nom ¡ c€g¡orrs o iaé soc¡al (Rep¡"senta4t)

Luis Criado Navano
DNI'NIF
056276325

Carrer, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Número/P¡s
58, blc, 2a-33

Població
Cubelles 08880

Teléfon
938955107

Correu electrdnic
amicucubel@vahoo.es

Fax

EXPOSA
cofist¿r els le¿s i raonaments en vostla

A L'ATENCIÓ de la Sra. D'M¡lagros Corredor i Gil, Cap de I'Of¡cina de Participació ¡ Infotmac¡ó C¡utadana

Fa uns d¡es AMICU va entrar una instancia en resposta d la aeva sol.licitud de documentac¡ó. Aquesta irislancia te el
registre d'entrada 2015/443'1 del seu escrit amb reguisire de soriida 2015/2055 de 7 ma¡g de 2015.

Ah¡r van rebre de la General¡tat la inscripció dels nous membres de la Junta Direct¡va dAMICU-

Li adiuntem el document de la General¡tat de Catalunya

SOL'LICITA
aquí la vosfra petició de la manera ñés clara possible)

S¡gu¡ admesa aquesla documentac¡ó

Cubelles, a 28 de maig de 2015

IL.LUSTF.I$SIMA SENYORA. ALCALDESSA-PRESIDENTA
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ffi
trllIX Generalitat de CatalunYa
illlü Departament cie Justícia

Direcció General de Dret
i d'Entitats Juridiques

Paú Ciañs. 81
08010 Baróelóná
1el. S3 316 41 o0
Far g3 316 41 33
hitp:i/lusiicia.gefl c.dtoat

$r. Luis Criado Navarro
Associacié Minusválids i Cuidadors (AMICU)

Avinguda Pompeu Fabra , 58, t, C, 2n 3a

08880 Cubelles
(Garraf)

Senyor,

us comunieo que han estát inscrits, d'acord amb I'art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de

julió|, pei qual s,aprova el Reglament d'órganitzac¡Ó i funcionament del Registre

d'Associacions, els canvis en la composició de la Junta Directiva de I'Associació

Minusválids i.ct¡idadors (AMlcu) (núm. 34744) que es van apfovar en data 20/03/2015 i

que ens heu comunieat mitjangant el vcstre eso'jt presentat el 141A412015

En coñseqüénelá, la eúrfiposició de la Junta Directiva que actualment consta en el

Registre d'Assoeiacions de la Generalitat és la següent:

PresidÉntá d'honor
Montserrat Róüá Biufrun

NIF: 35088221Y
A renovar: 20/03/2016

President

Antoni Morentc Muñoz

NIF: 372456368
A renovar. 2010312016

Vicepresident
Ernesto Peso Hernández
NIF: 37229507M

A renovar: 2010312016

$ecretari
tuis Cr¡adó Náváro
NIF: 05627632S
A renovar. 2010312016

Reo. sortid¿. 0547/8513/2015

1t2
Dodrment P0557k7s358O48V

Oóclr¡er¡! elecirónlc adminis[a$u garanlit ámb siqn¿tura électrón;ca amb ceitilid¿ts de IAgéncia Caialana

¿! t"ain}áü ra áotrlrca ¿e signátu¡¿. apl'"¿-riri¿i ton¿üions técniques de signátu€ eléctrónica dels

ácies ádmrnrsL€l,us ¡de r* .ann".lao"n" ,J ñ unf a¡ en iuport into'm¿ric del ñegist.e F|€rÉnie de l¿

ó'*i"rlcáii;á l o*1 i r"r'rits .ruria,ques cer óépartarnenr !e ¡usticia de l¿ Ge¡e?rrrát de c¿talunv¿ :
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irrtprl+a,ria gencat caujuslicia-/en{latsjurdiques/consul a



Generatitat de Catalunya
Denarlament de Justieia
Direeció General de Dret
i d'Entitats Juridiques

Pau Cláris, 81
08010 Baroéloná
Tel. 93 3lS 41 00
Fax 93 316 dl 33
httpJf uslicia, 9én¿ái.cát

Tresorer
Antónió dé BÉrtúrñeu Lluch

NIF: 36479133Y
' A renovar: 20/03/20'l6

l, Vocals.

Récordéu que els ruródsls Rórnlalitzáts de tots els dccuments que cal presentar per á

aquest, i d'altres trAmits, iiguren en la nostra página web www-gencat.caviust¡cia

Atentámeñi,

Responsable d'órgáns de gsverñ

Nriria Broio Pons

Barcelona, l4 de maig de ?015

2lZ
Docume¡t P0557k79358048V

Dócunéhl eléctróñic adñinjslraüu q€¡antil ámb signáiura elecirónica amb ceriiñcels de lAgénsla catalana
Já Céi;iiifc¡¿.'la política de signitura aplicabldés condrcions ccniques de signatura eleclrónicá dels
Jáe!-aO¡¡in¡sti¿iir¡g i ¿e les rnaiifesiacioñs de voluntat en suport inforrilátic del Regrstre Eieclrónic dé la
ói¡eiAó Ceniial oe D,"et i antlars Juidiques del Depanament ¡e Justícia de la Generalitat de Catalunyá "

Aduesi dócumenl es Dol consd.la?a la wéb hüpJ^,vww.gencal cat4usticÍtent¡tatsjtrridiqueVconsulta
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DADES PERSONALS
Nom i clgnolfis o faé social
ASSQCIACIÓ DE MINI}SVALIDS I CUIDADORS. AMñA

DNI'NIF
G64478118

Nom i cogfioms o raó sóckl tRes.esent¡ñt)
Lu¡s C¡adú Navarm

DNI'NIF
056274325

ca¡rer, plága..,
Av. Pompeu Fabra

Nr¡méró/P¡s
58, btc, 2\33

Püblació
Gabelles 48884

Teléfon
93895510V amicucubel@vehoo.es

Fax

EXPOSA
Feu constár els téts ¡ raonamarrb en els gt¡als fóR¿rrenteu ¡a vosffi
A L?TENCIO DE LA Sra.Dá M¡iágros Conedor ¡ Gi¡, Cap de I'Oficjná de Párticipació i Informacié Ciutadana

Eh resposta a lá seva cárla reg¡strc de sortida 201512055 dé 7 de máig de 201s,dir,li lo següent;

.1.- 
Que la doeumentac¡ó va ser éntráda a ta Generalitat en d6la 7 d,abrit de 2015, regiske d'entr¿da 26g9

2.- Que eñeara no hem rebut cap ¡esposfá ¡ entenem que éslá én tram¡L

3.- Adjulem una copja del ¡egistre d'enhada de tá Generatitat de Caiálunya

SOL'LIGITA
de ]a tnane¡a

Sigui admesa aquesta doct|mófltaÉió

Cubélles, a 7 de málg de 2015

tL.LUSTRiSSItliIA SEHYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA

iCuidadors
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,qr¡i.q¡lc..Ubel le.$eo r.¡,r¡.-/i.,r.r.
NIF: G6{478118

Tel.93 895 5t 07 - 690A12112



AMIüU
Sr, Luis Criado Navarro
Avda. Pompeu Fabra,58, bloc C,2on 3a

08880 Gubelles

Cubelles, 30 d'abril de 2015

Sr. Criado.

En relació amb la vcstra sol.licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats'

registre d'entrada nrjm. 201513780. de data 16 d'abril de 2015, d'acord amb el que

eslabbix I'a*icle 32.3 i 32.4 del Reglament de Participació Ciutadana, us

comuRico que mancá la s€güent documentació:

El Fotocdpia de coneixement per part del Registre General d'Ent¡tais Jurídiques

G la Generalitat de Catalunya, de la médi¡cacló de la composició de la Junta

Directiva.

Així mateix. us ¡eeordo que, d'acord amb I'art¡cle 71 .1 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Régim Jiridic de les Administracions Fúbliques i del Procediment

Adm¡n¡stratiu comú, dlsposeu d'un terrnini de deu dies per presentar la

documentació esmentada, ique, en cas que nÓ ho feu, s'entendrá que desistiu de

la vostrá pet¡e¡Ó, ia qual s'arxivará sense cap més trámit'

Atentament,

Milagros Corredor i Gil
Cap de l'Ofieina de ParticiPació
i lnformació Ciutadana
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