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DADES PERSONALS
Nom i eognoms o raé social
AMICTJ . ASSOCIACIÓ DE MINUSVALIDS I CUIDADORS

DNUNIF
G64478118

Nom i cogñoms o raé social {Representant}
Luis Criado Navano

BNI'NIF
056276325

Carrer, plaga...
Av. Pompeu Fabn

NúmerolPis
B, blc,2%e

Població
Cubelles

CP
a8880

Teléfon
938955107

Correu electrónic
amicucubel@yahoo.es

Fax

EXPOSA
{Feu corEtar els úets ¡ raonam€nts en la vostra pedicié)

A L'ATENCIÓ DE LA ALSALDESSA ILLMA.STA. DA ROSA FONOII

En el ple del 21 d'abrÍ1, AMICU, va exposar pel seu President, Sr. Antonio Morente, el seu punl de vista a la NO coneessió

de cap subvenció per part de I'ajuntament de Cubelles. El President de AMICU, va exposar a tots els regidors les
actiütats que porta a terme AMICU. De tot aixó la Regidora de Benesüar i Família, Sra. Prudéncia Canasco, es va reunir
amb AMICU ivam fer, conjuntament, la sol.licitud de subvenció, que es va entrar el dia 27 d'abril, amb registre d'entrada,
2015t4115.
Fins a la data, i, amb canvi de govem inclós, no hem rebut res de la subvenció que es va acordar perAMICU. Segons
l'anterioralcetdessa, S¡a. Mónica Miquel i Serda, i ta Regidora de Benesüari Família, Sra. Prudéncia Carrasco Madrid, la

subvenció va superar tots els trámits i, finalment, va a arribar a l'alcaldia, on la Sra. Mónica Miquel, va deixar signat el

decret.

SOL.LIC¡TA
vostra petició de la nranera

Informacié de per gué no ha cobrat AMICU, a data d'avui, la subvenció que es va acordar, a cárrec del exercici de l?ny
2014, jaque tenim parades les actiütats previstes per a l'exercicide I'any 2015

Cubelles, a 6 d'agost de 2015

IL.LUSTRiSSITñA SENYORA

En con¡slinent tlel que disposa !a Llei Orgiuica I 5.ii999, tie i 3 cie dese¡¡tbre, de protecció tle dacies de ccrdcÍer

la.! de recltt:r¿r la n'ct¡titac¡ó .sol.licitüdd. les se\,¿s dades ¡:ersonals seran incloses en un jil:;er cle tilu¡arilat
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