
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. 

DADES DE LA PRESIDÈNCIA O PERSONA APODERADA DE L’ENTITAT 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ REALITZADA I DETALL DELS PARTICIPANTS 
Detalleu el calendari d’execució, el detall de participants amb indicació del nombre i  perfil, la relació amb altres entitats 
i/o organitzacions, i les activitats realitzades.  

 RESULTATS OBTINGUTS 

DNI / NIE Nom i cognoms 

Títol del projecte o activitat 

Nom entitat NIF 

MODEL 1: MEMÒRIA DE JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 SUBVENCIONADA  



REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

  VARIACIONS RESPECTE  A LA DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE/ACTIVITAT 
  Cal detallar les variacions respecte al projecte presentat i les raons per les quals s’han produït, dificultats, 
  imprevistos, i propostes de millora.   

   PUBLICITAT  - DADES I ESPAI RESERVAT PER A UN EXEMPLAR  EDITAT PER L’ENTITAT 

 Anuncis en premsa        Cartells, fullets, díptics, programes         Ràdio  Xarxes socials  material audiovisual 

       material publicitari           Altres         Quins           

ESPAI RESERVAT PER A UN EXEMPLAR DE LA PUBLICITAT EDITADA PER L’ENTITAT 

 NOTA: Cal omplir un exemplar d’aquest model per cadascun/a dels projectes i/o activitats sol·licitades. 

Cunit, de/d'                                                        de 2022 

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 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.
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