
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cunit tractarà les dades facilitades en aquest formulari per 
contactar-lo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar 
compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament 
de Cunit, C/ Major, 12. 43881 (Tarragona); o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 MODEL 3: MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 

 TÍTOL DEL PROJECTE/ACTIVITAT 

 TEMÀTICA I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTIVITAT  
Expliqueu detalladament en què consisteix el projecte o activitat, dates i lloc de realització, detall dels participants amb indicació  
del nombre i tipologia, relació amb altres entitats i/o organitzacions. D'acord als aspectes que es valoren, especifiqueu si    
considereu que és un projecte singular, original o innovador i el perquè o si cobreix un dèficit o mancança o complementa altres    
activitats del municipi, així com qualsevol altra  i nformació que considereu oportuna.  

OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PROJECTE I RESULTATS ESPERATS  

ACTIVITATS PREVISTES  EN  EL PROJECTE 

Data/es Activitat LLoc

1.    
2. 
3. 
4. 
5. 
6.
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DIFUSIÓ DEL PROJECTE. 
Expliqueu com i on es farà la difusió i, si és el cas, els resultats obtinguts i/o la valoració de les activitats. 
(En la difusió dels projectes que reben subvenció hi ha de constar la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit amb el logotip corresponent) 

COORGANITZACIÓ I COL·LABORACIONS 
 Indiqueu, si és el cas, el nom de les entitats, col·lectius, regidories, o d’altres que hi participaran i/o col·laboraran en el projecte, i en 
 què consisteix la seva participació o col·laboració.  

ALTRES ASPECTES*(No és obligatori omplir aquest apartat)  

 NOTA: Cal omplir un exemplar d’aquest model per cadascun/a dels projectes i/o activitats sol·licitades. 
 És obligatori que estiguin contestats tots els apartats* per tal de poder ser valorats. Si es considera necessari, 
 també es poden presentar altres documents que complementin la descripció i explicació del projecte. 
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PRESSUPOST  PREVIST DEL PROJECTE/ACTIVITAT 

(signatura de la presidència o persona apoderada)

PREVISIÓ D’INGRESSOS Import 
Recursos propis 
Quotes persones associades 
Entrades 
Venda de productes o serveis (especificar quins i quantitats) 

Patrocinadors privats (especificar) 

Subvencions públiques (especificar) 
Subvenció sol·licitada a l’Ajuntament de Cunit  

Altres (especificar)  

TOTAL INGRESSOS 
PREVISIÓ DE DESPESES Import 
Despeses directes 
Material fungible necessari per a l’activitat 
Material inventariable necessari per a l’activitat 
Lloguer material 
Professionals (talleristes, professors,...) 
Actuacions, grups, etc. 
Assegurances 
Publicitat i propaganda 
Obsequis, premis, 
Altres (especificar) 
TOTAL DESPESES 
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES 
IMPORT SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 

 € 

Cunit de/d' de
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