CULTURA
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

503 - K050

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

Que com a representant de l'entitat referenciada acompanyo la documentació que es detalla:
Estatuts de l'Entitat, degudament inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya
Acta de constitució de l'Entitat i de la Junta Directiva.
Resolució del Registre d'Entitats dels Serveis Territorials del Departament de Justícia de Girona
NIF de l'Entitat
Qüestionari de les Entitats Municipals

SOL·LICITO

Que sigui inscrita l'esmentada entitat al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Salt.
Salt,

de

de 20

Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
CU 1
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QÜESTIONARI DE LES ENTITATS DE SALT
Per tal d'ampliar el coneixement de les entitats de Salt i les seves característiques, les informacions marcades amb un (*) es
publicitaran prèvia autorització d'un/-a representant legal de l'entitat.
1. Nom de l'entitat (*):
3. Forma jurídica (*):

2. NIF:
Associació

Federació

Fundació

Col·legi professional

Altres

4. Adreça (*):
5. Telèfon de contacte 1 (*):

6. Telèfon de contacte 2:

7. Adreça electrònica 1 (*):

Adreça electrònica 2:

8. Adreça del web / blog (*):
9. Adreça de l'espai de trobada:

Habitatge particular

Local cedit per l'administració

Lloguer

Propietat

10. Horaris:
Atenció al públic:
11. Àmbits (*):

Realització de les activitats:

(Us demanem que escolliu un sol àmbit que representi la vostra missió principal)

Comunitària

Culturals

Dona

Educació / Ensenyament

Empresa / Comerç

Gent gran

Joventut

Política

Religió

Socials

Esport

12. Públic al qual va adreçada la tasca de l'entitat(*):
Públic en general (marcant aquesta opció, englobeu totes les següents)
Compatriotes

Dones

Persones amb discapacitat

Gent gran

Pares i mares

Persones afectades per alguna malatia

Persones amb risc d'exclusió social

Persones immigrades

Veïns i veïnes

Altres:
13. Nombre aproximat de persones associades (*):

D'1 a 50

De 51 a 100

De 100 a 200

Més de 201

14. Objectius principals de l'entitat (*):
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15. Activitats i serveis que realitzeu actualment a Salt (*):

16. Nombre de voluntaris/-àries dels projectes i/o activitats:
17. Breu ressenya històrica de l'entitat (*): (data de fundació i principals actes i esdeveniments)

18. Altres comentaris o suggeriments que ens vulgueu fer arribar en relació amb el desenvolupament de la tasca com a
entitat:

Jo,

que ocupo el càrrec de
AUTORITZO l'Ajuntament de

a l'entitat
Salt a publicar aquelles informacions aquí donades i marcades amb un (*).
Nom i DNI/NIE de la persona que ha emplenat el qüestionari:
Salt,

de

de 20

Signatura de la persona que ha emplenat el qüestionari:

Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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