
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. 

amb DNI 

 amb NIF 

En/Na 

 legal de l’entitat 

MANIFESTO que:  

a) El règim de tinença de la seu social de l’entitat és el següent:
(marqueu amb una X l’opció corresponent)

 Cedida en equipament municipal 
 En domicili particular    
 En règim de lloguer o de compra 

b) L’entitat col·labora amb l’ajuntament per a la realització d’actuacions del barri i/o del municipi organitzades
per l’Ajuntament  de Cunit?

Dates

 No  Sí 
 En cas afirmatiu, detallar en quines: 

Nom  

Nom  

c) L’entitat col·labora amb altres entitats per a la realització d’actuacions del barri i/o del municipi
organitzades per altres entitats?
 No  Sí 
 En cas afirmatiu, detallar en quines: 

Nom  

 Nom  

d) Relació entitat/barri
Disposeu d’atenció presencial per atendre el veïnat?
No    Sí

En cas afirmatiu, detalleu la freqüència d’atenció presencial

Xarxes Socials
- Nom de la persona o persones responsable/s de gestionar les vostres xarxes socials:

- Quines xarxes feu servir:
- Correu electrònic No  Sí  Adreça: 
- WEB No  Sí  Adreça: 
- Blog No  Sí  Adreça: 
- Facebook No  Sí  Nom de la pàgina: 
- Twitter No  Sí  Nom del compte:   
- Instragram No  Sí  Nom del compte:   

MODEL 4: DECLARACIÓ CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTITAT, CANALS  DE   
 COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ AMB EL VEÏNAT 

com a representant

Objectius

Dates Objectius

Dates Objectius

Dates Objectius
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- Google + No  Sí  Nom del perfil: 
- Altres: No  Sí  Nom i adreça:   

e) Editeu periòdicament publicacions o informacions específiques adreçades als associats i/o veïnat?
No  Sí
En cas afirmatiu, detalleu quines

Nom  Dates 

Nom  Dates 

f) Òrgans de participació de l’entitat
 

- Assemblees generals de persones associades 2022

Data    Nombre assistents 

Data  Nombre assistents 

- Grups o comissions de treball de l’associació

Nom  
Data  de creació  

Nom  Data de creació  

g) Participació en el programa de formació anual de la Regidoria de Participació Ciutadana:

 Ens comprometem a participar-hi 

 Hi hem participat. Detalleu en quines formacions 

Cunit,  de/d' 

( signatura de la presidència o persona apoderada) 

de 2022
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