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Cubelles, a 12 de setembre de 20f 6

¡I.LUSTRíSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'

En con¡:lintetit tíel qt:e dis¡;osa la !,!ei Argánicu lSil999, de l3 ¿{e ¿lesembre, de protecció tle dodes de cürdeier persoila!.
tal de realii:ar Ia ünnitúció .eol.¡iciiackt, les seves dc:des personcls set'cr¡t i¡tcloses en un.fiÍ-rer de l!l?r!arllcti üt|!i1ic¡pql.

DADES PERSONALS
Nom i cognorns o reósoc¡al

AMICU - Associacigo de Minusvátñíds í Cuidadors
DNI¡NIF
G6/M78118

Nom i cognoms o raó soc¡al (Representant)

Luis Criado Navarro
DHI/NIF

456276325
Caner, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Núrnero/Pis
58, blc,2e4a

Foblacao
Cubelles

CP
08880

Teléfon
938955107

eorreu eiectrónic
amicucubel@yahoo.es

Fax

EXPOSA
constar ele fets ¡ faonamenb en els quab fona¡nenbu h

A I'atenció de; Alcaldssa de Cubdls, Regidor d'Esports i Regidor de Benestar Social

Les pisicines municipals, tenen I'obligació, per normativa (CTE, SUA9) de tenir una cadira de bany adaptada per a les
persones amb mobilitat reduirda i / o ususaris de cadires de rodes.

Consultat al Departament d'Accessibilitat de Federació ECOM, aquests ens cor¡firmen l'obligatorietat de la cadira de bany
adaptat.

SOL.LICITA
la vostra m¡¡nena n¡És ck¡a possib¡el

Que per a la temporada vinent, any 2017, fa piscina municípal de Cubelles tingui una cadira adptada al bany per a

üeÉoíies amb niobiliiat ¡'edui:da i i¡sua¡'is de cadires de rodes.

Ef compromis, per part de la Regidoria d'Esports i lAjuntament de Cubelles, que l'any 2017 ,la piscina disposará de la dita
cadira de bany adaptat.
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Si h.o des¡tjü, paí ere¡tir els seus drets ¿{ accés, rectyficació i c¿¡ncei lc¡ció, pra,istos per lc: Llei, C¡r¡ginl u¡z escrit ct I


