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SOL.LICITUD D'UTILITZACIO D'ESPAIS MUNICIPALS
USOS PERMANENTS/PU NTUALS

DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raó social del responsable 1
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SOL.LICITA t-

Sala Sóciocultural n Sala Vestidors n
Poliesportiu: Pavelló Vestidors (o similar) !

Oberts:
- Pol¡esport¡u: camp de futbol EP¡sta exterior

- Pat¡ escola: charl¡e Rivel n Vora dél Mar

Jard¡ns casa Polígon !
PIaQa/carrer:.............

HORARIS
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Dárquing c, Pla de st. Pere Dárquing c. Josep Pla !
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LA uILtrzActó DELS sEGüENTS ESpAts MUNtctPALS
Tancats:

- centre social: Exposic¡ons E Reun¡ons Dctivitats I lct¡vitats 2 trespatx núm... flspaiJove
- Cinema!
- Escola:..,................,,,,,.........
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ACTIVITAT
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Lesdadesdecar¿riefpefsonalqueenshapfapofcionatSefaninca|poradesallLÍerdeCarreue|ectr¿nic.Cantdctes,respansabilitatdeI,Aju|l
Jotme all¿ disposat als arlicles l5 i 16 de ta Lleí Orgáníca 15/1999, de 13 de desenbre de Prot¿cció de dades de Carácter Persanal h ¡nlotmem EE pot exercital els
drets d'accés, rectlfcacíó, cancel lació i apostcto a Pl. de la Vtla, n I, A888A Cubelles (Barcelona).



DOCUMENTACIO OBLIGATÓRIA
Publicitat f I Assistents previstos preu d,entrada

I Fotocópia DN|/escriptura pública o document acred¡tat¡u de la personalitatjurídica.

En/Na..............._................ .............-.., amb DN1...................,...,....., com a prés¡denua de
I'entitat sol.l¡citant autoritzo a ........................ ............. per prcsentar Ia present sol.licitud.

DOCUMENTACIO APORTADA
Rebut v¡gent asseg. resp. C¡vil Doss¡er/projecte Personal v¡gilencia/control accessos

AItres-...............

MATERIAL
Escenar¡ {m2) Cadires {núm.)- 

Barbacoes (núm.)

Taules (núm.)

LIums

Tanques (núm.)

ContenidorsEqu¡p de so

OBSERVACIONS
. La sol licitud s'ha de presentar amb un TERMINI MíN|M de 20 d¡es naturals abans de la

realització de l'activitat.
. La utiliizació de qualsevol dependéncia implica el retorn d'aquesta en el mateix estat de neteja ¡

conservació en qué es van cedir per a la seva utilització.
. La sol licitud NOMÉS la pot presentar un rnembre autoritzat de la persona jurídica sol.licitant. Cal

acreditar aquesta autorització.
. La cessió de I'equip de so es refereix a un equip autoamplificat, amb un micrdfon i un reproductor

de CD/N,4P3. No es donará assisténcia técn¡ca en el lloc de l'acte i la seva utiliizació está subiecte a
la corresponent iaxa segons I'ordenanQa fscal número 20.

AUTOLTQUTDACTO SEGONS ORDENAN9A FTSCAL NÚM. 20
només per a emDreses

CONCEPTE l HORA 1t2 DIA 1 DIA 1 SETMANA TOTAL
Cinema ¡4editerrani 1B€ 60€ IUU€ 500 €
Aules Centre Social 9€ ,,1F c 220 €
Jardins casa del Polígon 90€ 450 €
CONCEPTE 1A HORA 2" HORA I SS. AMB TECNIC FIANCA' TOTAL

Equip Megafonia lac Sense Técnic
150 €

6 €/hora

IMPORT TOTAL
EI fet-se efect¡u a lenlilat bancáia Banc número deEl pagament també podrá fer-se efect¡u a I'ent¡tat bancáia Banc Sabadell, núm(
En aquest cas, una vegada efect'uat el pagament haurá d'adjuntar el just¡ficant a
d'in¡ciar el trámit sol.líc¡tat.
És ¡mpoftant que en eljust¡ficant de pagament const¡n les següents dades:

-Nom i cognoms i DNI de la persona interessada.
- EI co n cepte " S ol' I i c¡tu d espais mu n ¡c ¡pals".

COBRAT en data
Signatura Receptor

ro de compte ESil OO81 1620 3500 0105 0215.
aquesta sol'l¡c¡fud i presentar-ho a I'APIC per tal

de l'Entitat

¿--:'/H
Autorització per part de la regidor¡a... a acte co-organ¡tzat


