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Associació de Minusválids i Cuidadors
(AMrcu)
PresidenUa: Antoni Morente Muñoz
Adrega: Av. Pompeu Fabra, 58, C, 2n 3a

Ajuntament de Cubelles

Codi postal i població: 08880 Cubelles
Núm. Registre Municipal Entitats: 84

Senyors,

Us comuniquem que hem rebut escrit de data 16 d'abril de 2015, de registre
d'entrada núm. 201513779, respectivament, a través del qual sol.liciten intervenir
en el Ple municipal en el punt relatiu a l"'Aprovació, si s'escau, de Ia modificació
del pressupost, modalitats crédits extraordinaris i modificació de les bases
d'execució del pressupost vigent.
L'article 26 del Reglament de Participació Ciutadana que regula la intervenció de
la ciutadania en el Ple de l'Ajuntament, estableix, literalment, el segúent:
"Atficle 26. lntervenció ciutadana en el Ple de I'Ajuntament.
1. L'Aiuntament reconeix el dret d'intervenció oral en relació amb algun punt de I'ordre del
dia del Ple municipal a entitats i associacions rnscrifes en el Registre Municipal d'Entitats i
Associacions, a través d'un representant, que tinguin interés directe o estiguin directament
afectades pel contingut del punt de I'ordre del dia en el qual desitgin intervenir.
2. La intervenció haurá d'estar directament relacionada amb un assumpte o assumpfes

¡nclosos en I'ordre del dia de /a sessó. "

En aquest sentit, us comuniquem I'AUTORITZACIÓ a la intervenció al Ple a
AMICU - ASSOCIAC|Ó DE MTNUSVALTDS I CUTDADORS - ja que, d',una banda,
es tracta d'una associació o entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats i, d'altra
banda, l'assumpte es troba inclós a l'ordre del dia de la sessió plenária.
Dir-vos que, l'associació municipal AMICU - ASSOCIACIÓ DE MINUSVALIDS
I CUIDADORS -t representada en el senyor Antoni Morente Muñoz,
disposará de cinc minuts per intervenir en el proper Ple del dia 21 d'abril de
2015, que es celebrará en sessió ordinária a partir de les 20 hores, després
de les intervencions dels grups municipals, i prévia a la votació del punt de

I'ordre 10.2. La seva intervenció pot ser contestada per l'alcaldessa o
regidor/s competenUs, incloent-hi un torn de réplica.

Informar-vos que l'acta de la sessió plenária recollirá únicament i exclusiva, el nom
i cognoms de la persona que realitza la intervenció, la seva representació i el tema
sobre el qual intervé, sense que en cap cas pugui reproduir-se el contingut concret
de dita intervenció (art. 26.9 del Reglament de Participació Ciutadana).

Per altra banda, sol licito ens aporti en el Registre General de la Corporació,
degudament complimentada l'autorització de representació a favor del Sr.
Lluis Criado Navarfo (doc. adjunt) per sol'licitar en representació de la seva
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seqons petició de data 16 d'abril.
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caldessa de Cubelles.
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Cubelles, 17 d'abril de 2015.
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