A omplir per l’Administració:

Responsable:
________________________
Còpies:
________________________
________________________
________________________

DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

AMICU - ASSOCIACIÓ DE MINUSVÀLIDS I CUIDADORS
Nom i cognoms o raó social (Representant)

G64478118
DNI/NIF

Luis Criado Navarro

05627632S

Carrer, plaça…

Av. Pompeu Fabra
Telèfon

Correu electrònic

938955107

Número/Pis

Població

58, bl C, 2º-3ª

Cubelles

amicucubel@yahoo.es

CP

08880
Fax

EXPOSA
(Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició)

A L'ATENCIO DE BENESTAR I FAMILIA, SRA. Dª NURIA FONT
Aquest any 2015. AMICU es veu obligat a no poder presentar la sol·licitud de subvenció a càrrec del ejercício de l'any
2014. De fet si que la hem pressentat pero la Regidoria de Benestar i Familia ens ha dit que no, perque no podem
justificar cap gasto de la activitat. El motiu és que no hem rebut ni un sol € en tot l'any 2014. Només s'ha rebut, en
espècie, i a través de Benestar i Família, el pagament d'una excursió del projecte "Respirem Natura i Cultura" i que va
pagar, directament, la regidoria.
AMICU, per aquest any 2015, té programada un total de 3 excursions amb autobús adaptat a cadires de rodes. El
pressupost ascendeix a 1.500 €. Però el nostre problema és que no disposem de diners per poder dur a terme aquesta
activitat que tant èxit té entre els socis i simpatitzants de AMICU.

SOL·LICITA
(Concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara possible)

Que l'ajuntament de Cubelles tingui en compte la tasca de AMICU i ens anticipi els diners per poder dur a terme l'activitat
d'oci, "Respirem Natura i Cultura".
Necessitem 1.500 € per a poder executar l'activitat.

Cubelles, a 3

de febrer

de 2015

Signatura

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Cubelles li fa avinent que, per
tal de realitzar la tramitació sol.licitada, les seves dades personals seran incloses en un fitxer de titularitat municipal.
Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, previstos per la Llei, dirigint un escrit a l’Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08880 Cubelles).

