Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD MODIFICACIÓ DE DADES/BAIXA
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

ALC-003

DADES DEL/DE LA PRESIDENT/PRESIDENTA
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

Telèfon

DADES DE L’ENTITAT A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
(En el cas de no ser la seu central cal que especifiqueu les dades de la seu del Prat de Llobregat)

Nom
Número

Tipus de via
Quilòmetre

Lletra

Municipi

Bloc

Portal

Nom de la via
Escala

Província

Telèfon mòbil

Fax

Pis

Porta

País

Adreça de correu electrònic

Codi postal
Telèfon fix

Pàgina web

EXPOSO I SOL·LICITO
Modificació de les dades de l’entitat que cal actualitzar en el Registre Municipal d’Entitats, acordada per l’Assemblea
General o Junta Directiva de data
Canvi de nom de l’entitat(*)
Canvis a la Junta Directiva, indicant nom, NIF, NIE o passaport i telèfon dels nous representants(*)
Baixa de l’entitat(*)

Adreça social
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

(*)

En aquests casos s’haurà de presentar original de l’acord de l’Assemblea General o Junta Directiva de
l’Entitat.
Qui subscriu, com a representant de l’entitat, d'acord amb l'article 95 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) vigent, i
després dels tràmits reglamentaris, DEMANA la modificació de les dades/baixa de l'entitat següent del Registre
Municipal d'Entitats.
Com a president/a de l’entitat declaro que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i que en qualsevol
moment l’Ajuntament pot requerir-nos, a efectes de comprovar la seva veracitat, els llibres d’actes oficials i/o els
estatuts modificats
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la president/a
PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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