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

DADES PERSONALS
Nom ¡ cognoms o raó soc¡al del responsable 1

Antonio Morente Muñoz
DNI/NIF

372456368
Noú i cognoms o ¡aó social del ¡esponsable 2

Luis Criado Navarro
DNI/NIF

05627632S
En representac¡ó de I'ENTITAT

AMrcu - ASSoclActó oE wlrrlusvALrDs I cu|DADoRS
NIF/CIF

G64478118
carrer, plaqa...

Av. Pompeu Fabra
Núme¡o/Pis

58, blc, 20-3a
Poblac¡ó

Cubelles
CP

08880
Teléfon
699861800 - 938955107

Coaaeu electrdnic
am¡cucubel@yahoo.es

Fax

SOL.LICITA
LA UTILITZACTÓ DELS SEGÜENTS FSPAIS MUNICIPALS
Tancats:

- centre sociar: Exposicions[l Reunions flActivitat" r !.r"tiuirae I Despatx núm..... I espai Jove D
- Cinemafl

Gimnás Vestidors (o sim¡lar) .
- Sala Sóciocultural I Sala vestidors n
- Pot¡esportiu: Pavelló Vest¡doF (o simitar) [

Oberts:
- Pol¡esportiu: camp de futbor I pista exteriorI p¿rquing c.pra de st. pere E p¿rquing c. Josep pla !
- Patiescola: Charl¡e Rivet I Vora delMar[ Mar¡Cet!
- Jardins Casa Polígon tr
- Plaga/car¡er:

HORARJS

I oittuns L oimarts I Dimecres S o¡ous ! Divendres I Dissabte fl D¡umenge

Data lNlcl 3 12 2015 Hora tNtct 19 00

Data FINALITZAC|ó 3 12 2015 Hora FtNALrTzActó 2.1 00

(Breu explicació de I'actiütat a realikar)

El 3 de desembre, es celebra el "Dia ¡nternac¡onal dels Drets de les Persones amb Diversitat Func¡onat,."

Un any més AMICU, vol celebrar-ho amb la ciutadan¡a de Cubelles, per conscienciar que hi ha persones, que a
dia d'avui, no es respecten els seus drets com a ciutadá.

Está previst que una pe6ona, relacionada amb el món de ¡a Diversitat Funcional, fará una xerrada ats ass¡stenls.

En concloure hi haurá un petit refrigeri
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DOCUMENTACIO OBLIGATORIA
Pubt¡cítat f:]] Ass¡stents previstos f---l P¡eu d'er¡trada

Fotocópia DN|/escriptura pública o document acred¡tatíu de la personalitatjurídica de lés sol-licitats.

amb DN|............................., com a pr€sidenfa de

l'ent¡tat sol.lic¡tant autoritzo a per presentar la present sol.l¡c¡tud.

DOCUMENTACIO APORTADA
I Reout vigent asseg. resp. civil f--_.l Dossier/projecte J----l Personal vig¡tánc¡a/controt accessos

MATERIAL
I Escenari 1m2) f-X-l cadires (núm.) E] Tautes (núm.) f] tanques 1núm.¡

El Equ¡p de so f]]] Bartacoes 1núm.) [ t-tums I contenidors

fl Artres:..Necessjtem.50.cadires.i.4.iaules.grans,.f..unalaüla..pr.esj.denciat......._._..............-.............

OBSERVACIONS
. La sol.licitud s'ha de presentar amb un TERMINI MíNIM de 20 dies naturals abans de la

real¡tzació de I'act¡v¡tat.
. La utiliLació de qualsevol dependéncia implica el retorn d'aquesta en el mate¡x estat de neteja i

conservació en qué es van ced¡r per a Ia seva ut¡litzac¡ó.
. La sotlicitud NOMÉS la pol presenlar un membre autor¡t¿at de la persona juridica sol.licitant. Cal

acreditar aquesta autorització.
. La cessió de l'equip de so es refereix a un equ¡p autoamplifcat, amb un micrdfon ¡ un reproductor

de CD/MP3. No es donará assisténc¡a técnica en el lloc de I'acte ¡la seva utilització está subjecte a
Ia corresponent taxa segons I'ordenanga lscal número 20.

AUTOLTQUTDACTO SEGONS ORDENANqA FTSCAL NÚM. 20
només pef a emDreses

CONCEPTE I HORA 1t2 DIA 1 DIA 1 SETMANA TOTAL
Cinema Mediterrani 18€ 60€ 100 € 500 €
Aules Cenbe Soc¡al 9€ 27€ 4C€ 220€
Jard¡ns casa del Polígon FC 90€ 450 €
CONCEPTE I' HORA 2A HORA I SS. AMB TECNIC FIANqA TOTAL

Equip Megafonia 32€
Sense Técnic

150 €
6 €/hora

IMPORT TOTAL
H pagament efectiu a I'entitat bancáda Banc de compte ES31 0081compte 35U) 0105 0215.
En aquest cas, una vegada efectuat el pagament hauñ d'adjuntar el justíficant a aquesta sol-lic¡tud i prcsentar-ho a I'OptC per ta!
d'¡n¡ciar el fnm¡t sol.licifat.
És impoftant que en eljust¡ficant de pagament const¡n les segiients dades:

-Nom i cognoms i DNI de ta persona ¡nféressada,
-El concepte "Sol.licitud espais mun¡c¡pals".

COBRAT en data
Signatura Receptor

Autoritzac¡ó per part de

Df 
' " etroa,ratú 4"Mrnusv¡lids'i€vidadors

A A.MI.CU

!7 \, '"*\11#fi|;l'il'""
TÉ1.93 895 51 07 -690812112

Persona autor¡Eantr-...-..-

,...,,,., com acte co-organ¡tzat


