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SOL.LICITUD D'UTILITZACIO D'ESPAIS M
USOS PERMANENTS/PUNTUALS
DADES PERSONALS

f

DNrf{lF

Antonio Morente Muñoz

372456368

Nom i cognoms o Éó social del responsable 2

DNI/NIF

Luis Criado Navarro

05627632S

En representació de fENTÍTAT

NIF/GIF

Nom i cognoms o raó social del responsable

AMIGU (Associació de Minusválids i Cuidadors)

G64478118

GafTer, plaga...

Número/P¡s

Poblac¡ó

Av. Pompeu Fabra

58, btc, 20-34

Cubelles

Teléfon

Corr€u elecüOn¡c
amicucubel@yahoo-es

938955107

CP

08880
Fax

SOL.LICITA
-LA

uTt|-rrzActó DELS SEGüENTS EspA¡s iruNterpal.s

Tancats:

-

centre sociali Exposicions

-

Sala Sóc¡ocultural

Ci¡ema

I

Reunions

flActivitats

ñ

t

I

n"tinitats

I

Despab< núm.....

cimnás Vestidors (o
Poliesportiu:

n
(o
Pavelló Vestidors
similar) f|
fl

Sata

Oberts:

-

HORARIS

Poliesport¡u: Camp de

espai .love

E

similar) ¡

Vestidors

futbotfl

R¡vel n
Casa Pollgon
A

Pat¡qscola: Charlie
Jardins

I

Pista exteríor
Vora del

I

p¿rquing C.pta de St. pere

MarE MariCeln

E

párquing C, Josep pla

I

Plaga/carrer:

I oitluns I

D Di.""r"" I o¡ous I Divendres fi Dissabte I oiumenge
Data lNlCl
10
4
7
2015 Hora tNtCt
Data FlNALlTzAcló 25
7 2015 Ho|a FtNALtTzActó 12
oimarts

ACTIVITAT
(B¡eu explícació de I'actiütat a realikar)

A I'atenció de la Regidora de Cullura da Noemi Cuadra
,TALLER DE
RECICLATGE INCLUSIU"
Dirigil a persones amb i sense discapacitat, sense limit d'edat i a la gent grand.
El taller es totalment gratuit, i es fará tots els disabtes del mes de juliol, als jardins de la Casa del polígono, carrer
Av. ganaf sln.

S'adjunta el Projecte del "Taller de Recicatge lnclusiu".

lc}.er!l¡t.a||.!i1.n)¡n¿c¡ó'\a|¡ic¡rd.1i'leJs!\esd(k|esp¿|'san&|5sef|J!inc'!oses¿Dun'í:
ú detitj.i, par setc¡t els

DOCUMENTACIO OBLIGATORIA
Publ¡c¡tat
Assistents previstos
I

I

Preu d'er*rada

Fotocópía DN|/esc.iptura prÍblica o document acred¡tatiu de la pensonalitat jurídica de les sol-l¡c¡tats.
com a prcsideriÍa de

l'enütat sol.licitant autodao a

pcr p¡esentar la preserit sol.licitrrd.

DOCUMENTACIO APORTADA
Rebütvigent asseg. .esp- C¡v¡l f]
Dossier/p¡o¡ecte

MATERIAL
Escenari {m2) E
Equip de so
fl

fl
I

cadires (nrim.}
Barbacoes (núm.)

l---

Tar¡tes (nrlm-)

uums

Personat vigiláncia,tcontrol accessos

f:]
I

Tanques {núm.)

contenioos

OBSERVACIONS
. La sol.ticitud s'ha de presentar amb un TERMINI MíNIM de 20 dies naturals at¡ans de la
.
.
.

rea¡iEac¡ó de l'activ¡tat.

La utilització de qualsevol dependéncia implica el retorn d'aquesta en el mateix estat de neteja i
conservació en qu¿ es van cedir per a la seva utilització.
La soll¡c¡tüd NOMÉS Ia pot presentar un membre autor¡tzat de la persona juríd¡ca sol l¡c¡tant. Cal
acreditar aquesta autor¡tzació.
La cessió de I'equip de so es refereix a un equip autoamplificat, amb un m¡crdfon i un reproductor
de CD./MP3. No es donar¿ ass¡stdnc¡a lécnica en el ¡loc de ¡'acte i la seva ulil¡tzació está sub¡ecte a
la mrresponent taxa segons I'ordenanEa fiscal número 20.

AUTOL|QUTDACTO SEGONS ORDENAN9A FTSCAL nÚrU. ZO

I

CONCEPTE

només pe¡ a empreses

Cinema Meditermni

18€

Aules Cenbe Soc¡al

9€

lardins casa del Polígon

CONCEPTE

1'HORA

lt2DtA

HORA

60€

100

€

45€
50€

15€
2A

1 DIA

90€

HOR.A I SS. AMB TEGNIC

I

SETMANA

TOTAL

€
2208
450 €
500

FIANqA

TOTAL

Sense Técnic
Equip Megafonia

6 €/hora

150

€

IMPORT TOTAL
EI

efect¡u a I'entitat bancária Banc
comprc ES3l
s500 al05 0215.
Fn aquesf eas, una vegada efectuat el pagament haurá d adjuntar el justiñsant a aquesta sol-licitud i prcsentar-ho a foplc Der tat
d'in¡c¡ar el trámit sol.licitat.
És impoftant que en el just¡ficant de pagament const¡n les segúenfs dades.'
-Nom i cognoms i DNI de la persona inferessada.

-EI concepte "Sol'licitud espais municipals".

COBRAT en data
Signatura Receptor

Autorització per part de la

Signatura President de l'Entitat

TALLER DE RECICLATGE INCLUSIU

Al mes de juliol AMICU, té previst realitzar un taller per a nens amb i sense d¡versitat

funcional.
Seria molt interessant poder dur a terme la mate¡xa activ¡tat amb nens sense diversitat

funcional, es ete manera, conscienc¡ar els nostres fills d'una realitat que,

Ja

majoria passa

inadvertida o desapercebuda, en Ia mate¡xa línia que la seguretat viár¡a, des de Ia infáncia.
El maier¡al, básicament s'obtindria de la "Deixalleria Municipal", amb aixó s'obtenen dos fins,

rec¡clar ¡ fer un bon ús amb els objectes que ja no són necessaris.

fer coses tan diverses, com llums de sostre o sobretaula, amb una simple garrafa
d'aigua. Amb llistons de fusta i paper, cometes. Amb caixes de cartró, préviament folrades amb
paper decoratiu, reutilítzem les mateixes per a guardar i a¡xí un llarg etc .. Hi ha una llista
Es poden

intermina ble de manuaiitats
E¡

taller está d¡r¡git a nens i adolescents, amb ; sense diversitat func¡onal i persones de la

tercera edat.

És

totalment gratui't.

La col.laboració de les persones de la tercera edat, és molt interessant ja que poden

aportar

idees, fins i tot donar-nos aquesta cad¡ra que tenen en un racó i poder reformar-la, pintarla i

decorar-la,'dandole més anvs de vida.
Al principi I'act¡v¡tat es far¡a al mes de juliol, tots els dissabtes, de 10 a 12 hores del matí, a
Casa de la Térm¡ca, lloc on AMICU té el seu local de recollida

situada a la Av. Garraf
El

s

/

la

ill¡urament de roba usada,

n. L'act¡vltat está prevista fer-la a I'aire lliure.

creador del taller, Albert Pauné Del Castillo, aportaria, al costat d'altres socis de AMICU, el

temps, e¡nes i les nostres ganes de fer, sense ánim de lucreEstem oberts a qualsevol suggeriment per m¡llorar el taller.

Seria necess¿ria la col.laboració de qualsevol empresa¡ banc, etc, que ens aportés recursos

per poder oferir un entrep¿ als nens.
Autor; Albert Pauné Del Castillo

A.MI.CU

