
(Sinatura)

Vilaboa , a

VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Reservado selos internos

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

A modificación dos datos da asociación no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais, Culturais, Deportivas,
etc. do Concello de Vilaboa.

 1) Que as persoas que actualmente ocupan os cargos directivos son:

 Presidente/a: D./Dª.

 Tesoureiro/a: D./Dª.

 Secretario/a: D./Dª.

Solicito:

SOLICITUDE  ACTUALIZACIÓN DE DATOS DO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS

D/Dª.                                                                                                                            , con D.N.I.

secretario/a da asociación                                                                                                                                           aos

efectos oportunos do previsto no artigo 236 do regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades

locais do 28 de novenbro de 1986.

 Teléfono:

 Teléfono:

 Teléfono:

Certifico:

 2) Que ten o seu domicilio social a efectos de notificación en:

DNI/NIFEnderezo social

Municipio                              Código postal             E-mailProvincia

Teléfono :  Fixo / Móbil

 3) Que o orzamento do ano en curso ascende a

 4) Programa de actividades do ano en curso, segundo documento que acompaña ó presente escrito.

 5) Que o número de socios/as inscritos/as o día da data son
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