
MODEL DE COMPAREIXENÇA EN L'EXPEDIENT

Sr./Sra. _________________________________________, amb DNI: _______________,
en nom propi i, en el seu cas (si és procedent), en representació de l'entitat, associació o col·lectiu
______________________________________________________________________,
amb CIF: __________________, domicili en _________________________________________,
telèfon ___________________ i correu electrònic ___________________________________

EXPOSA:

En relació amb l'expedient que es tramita per l'Excm. Ajuntament de Petrer (incoat per
acord de Ple municipal, de data 30 de gener del 2020), per al nomenament com a Filla Predilecta
de Petrer de la Sra. María Carmen Rico Navarro, com a reconeixement a la seua trajectòria
professional com a arxivera-bibliotecària municipal i cronista oficial de la vila, des de fa 25 anys;
per haver desenvolupat una important labor d'investigació i difusió de la història, festes i tradicions
locals; publicat diversos llibres i nombrosos articles divulgatius de temàtica local; dirigida la revista
Festa durant 10 anys i col·laborat desinteressadament en tots els projectes i iniciatives culturals i
festeres que li han plantejat les entitats i associacions locals en pro del coneixement de la història,
defensa de la cultura i conservació de les festes i tradicions del poble de Petrer.

MANIFESTA:

Que s'adhereix plenament a la proposta del Consell Municipal de Cultura, per iniciativa de
l’Alcaldia,  en  considerar  àmpliament  justificada  la  proposta  que  es  formula  per  part  de  la
Corporació  municipal,  reconeixent  i  premiant  així  la  seua  trajectòria  humana,  personal  i
professional com a arxivera-bibliotecària municipal i cronista oficial de la vila, des de fa 25 anys,
així com la seua incansable labor com a investigadora, divulgadora i defensora de la història, la
cultura i les festes i tradicions locals de Petrer.

Que respecte  als  tràmits  en  curs per  al  nomenament  de la  Sra.  María  Carmen Rico
Navarro com a Filla Predilecta de Petrer, vull formular les següents observacions: _________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

I per deixar-ne constància i que produïsca l’oportú efecte en l'expedient, firme la present
declaració, en el lloc i data que a continuació s'indica.

A Petrer, _________________________________

Sr./Sra. _____________________________________

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE PETRER
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