MODEL I
Nom i cognoms..............................................................................................................
Adreça:..........................................................................................................................
Població:..................................... DNI:.............................. Telèfon: .............................
EXPOSA
Que és representant legal de l’associació veïnal següent:
Nom: ..................................................................................
Domicili social: ...................................................................
Que l’associació indicada és de caràcter ..............................................................
(Indiqueu si és una associació de veïnat d’un barri o districte, de pares i mares d’alumnes, cultural,
esportiva, recreativa, juvenil, sindical, empresarial, professional o qualsevol altra similar.)

S O L· L I C I T A
Que d’acord amb el que disposa l’article 236 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, l’associació esmentada siga
inscrita en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals d’eixe Ajuntament,una vegada
realitzats els tràmits i comprovacions que estimeu oportuns.
Documentació que s’adjunta:
Î Fotocòpia dels estatuts de l’associació, degudament compulsats.
Î Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i en altres registres públic si fa al cas:
(Poseu una creu on corresponga)
Γ Inclòs en el document dels estatuts.
Γ Fotocòpia compulsada de la resolució per la qual s’autoritza la inscripció i s=assigna
número de l’associació.
Î Nom i cognoms de les persones que ocupen càrrecs directius: (Poseu una creu on corresponga)
Γ
Fotocòpia compulsada de l’acta de constitució de l’associació si els càrrecs directius
que hi figuren són els actuals.
Γ
Certificació realitzada per la Secretaria de l’associació en què figure l’acord pel qual
l’òrgan competent de l’associació ha designat els nous directius.
Î Certificat expedit per la Secretaria de l’associació en què s’acredite l’aprovació del pressupost i del
programa d’activitats de l’any en curs de l’associació.
Î Certificat expedit per la Secretaria de l’associació en què s’acredite el número de persones sòcies de
l’associació.

Firma:

Burriana, .... d_ ....................... de 20....
ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BURRIANA
Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Burriana, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funciones pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa
de la possibilitat d’exercir els dretsImprimir
d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició,Limpiar
tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

