
 
    AJUNTAMENT D’ ABRERA 
 

 
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ AL CONSELL MUNICIPAL DE DONES D’ABRERA 
 
DADES DE L’ENTITAT 
                                                                                                       
 Nom de l’entitat 
 

Núm. de inscripció al Registre Municipal  
 

Adreça    
 
Codi postal i població                                                                                                                             
 

Adreça electrònica               
 

Telèfon 1 
 

Telèfon 2                                                                   
                                                           

President/a  
 

NIF 
 

 

DADES DE LES REPRESENTANTS DE L’ENTITAT AL CMDA                                      
                                                                   
 

Primera Vocal 
 

Segona Vocal 

Nom i cognoms  
 

Nom i cognoms  
 

DNI               
 

Telèfon mòbil                                                                    DNI Telèfon mòbil                                               

Adreça electrònica 
                                                                 

Adreça electrònica 
                                                                      

Càrrec o vinculació amb l’entitat 
 

Càrrec o vinculació amb l’entitat 
 

 
 

TIPUS D’ENTITAT 

Les entitats hauran d’estar legalment constituïdes, estar inscrites en el registre municipal d’entitats, tenir el seu àmbit d’actuació al municipi 
d’Abrera, no perseguir fins lucratius i preveure en els seus estatuts i/o programes la promoció de les dones i/o de la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes. 
 
Àmbit  d’actuació:          Abrera              Altres 
 
Tipus d’entitat:         Associació de Dones              Associació amb secció de Dones            Altres: ................................................ 
 
Nombre de socis/sòcies ....................................... 
 
Breu descripció de les activitats realitzades o els objectius de l’entitat relacionades amb la igualtat entre dones i homes i/o els drets de les 
dones, així com els motius per sol·licitar la participació en el Consell. 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
DOCUMENTACIÓ NECESSARIA 
 

�  Còpia dels estatuts de l’entitat 
 
  

 Signatura President/Presidenta Signatura acceptació de les vocals  

 
Primera  vocal                                         Segona vocal 

 
Segell d l’Entitat 
 
 
Localitat i data: 

 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per 
gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o 
als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho 
autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o en el correu 
postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.  


