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FITXA D’ACTUALITZACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS CIUTADANES. ANY 20 

 
 
 
1. Nom de l’entitat:           
 
2. Seu social de l’entitat (domicili)  
a Figueres:             
nom del/de la responsable :          
telèfon/s de contacte:           
correu electrònic:            
 
3. Persones que ocupen càrrecs directius, a Figueres: 
 - President/a:           
 - Secretari/a:            
 - Tresorer/a:           
 - Vocal:            
 - Vocal:            
 
 
4. Nombre de socis de l’entitat a Figueres:        
 
5. Principals activitats realitzades a Figueres (any anterior) 
(Apartat de complimentació obligada i de justificaci: cartells, programes...) 
 
Activitat 1 
Data:              
Nom de l'activitat:           
Nombre de participants:           
S'adjunta cartell o documentació addicional  Si  No 
 
Activitat 2 
Data:              
Nom de l'activitat:           
Nombre de participants:           
S'adjunta cartell o documentació addicional  Si  No 
 



Activitat 3 
Data:              
Nom de l'activitat:           
Nombre de participants:           
S'adjunta cartell o documentació addicional  Si  No 
 
 
6. Programa d’activitats per a l'any en curs 
 
1.  
 
 
 
2.  
 
 
 
3.  
 
 
 
 
Figueres,     
 
President/a:     Secretari/a: 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . 
signatura/DNI    signatura/DNI 
 
Les entitats inscrites restaran obligades durant el mes de gener de cada any a notificar al 
Registre les modificacions produïdes en les dades registrals i en especial els nous 
pressupostos i programa d’ativitats. De no complir aquesta obligació, l’Ajuntament podrà donar 
de baixa del registre l’entitat sense necessitat de més tràmits.(Art. 183 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
Es pot actualitzar les dades de la vostra entitat per diferents mitjans: 
1. Fent arribar aquesta fitxa degudament complimentada al Departament d'Estadística i 
Relacions Ciutadanes (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà, Avinguda de Salvador Dalí 
número 107, planta baixa). En complimentar-la, s'ha d'anotar els noms dels càrrecs directius i el 
nombre de socis, adjuntant una memòria de les activitats realitzades durant l'any 2012 i, si 
escau, el programa previst per a l'any 2013. Important incloure un contacte per correu 
electrònic. 
2. Enviar-lo junt amb els documents i annexos per fax al número 972 67 37 05 o (escanejat) per 
correu electrònic a estadistica@figueres.org 

mailto:estadistica@figueres.org
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