Formulari per sol·licitar utilització d’espai públic i/o material
municipal per part d’una entitat
Formulari per adjuntar a una instància sol·licitant l’autorització a l’Ajuntament per a la utilització
d’un edifici o espai públic per realitzar una activitat per part d’una entitat o grup municipal; i/o
sol·licitar material de l’Ajuntament en prèstec.
Dades del sol·licitant, representant de l’associació o del col·lectiu
Nom i cognoms

______________________________________________

DNI ________________

Nom de l’associació o del col·lectiu ______________________________________________________

Dades de l’activitat
Nom de l’activitat

__________________________________________________________________

Descripció de l’acte __________________________________________________________________
Nombre assistents

_______

Data

_________

Hora d’inici ______

Hora de finalització _______

Espai de realització de l’acte
No municipal, emplaçament

_______________________________________________________

Municipal, espai que se sol·licita
Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia
Can Manyé
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Sala Carquefou
Espai Escènic
Bucs d’assaig
Camp d’Esports Municipal Joaquim Cumellas
Pavelló Municipal d’Esports Abelardo Vera
Pista d’Entrenament d’Atletisme Josep Maria Pareras
Can Lleonart
Golfes
Sales
Pati
Antigues Escoles Fabra
Pati
Sala d’entitats
Can Gaza
Pati
Sala primera planta
Via pública - Emplaçament __________________________________________________

Material sol·licitat
Cadires

quantitat

_______

Escenari

Taules

quantitat

_______

Equip de so

Tanques

quantitat

_______

Projector i pantalla (només a Can Lleonart)

Graelles

quantitat

_______

Ordinador (només a Can Lleonart)

mides

____ x

____

metres

____ hores

Bujols de 140 litres per a la recollida selectiva (marqueu els que necessiteu i la quantitat en funció del
tipus d’esdeveniment que organitzeu, dels residus que preveieu es generin i de la previsió d’assistents a l’acte, es
subministraran segons disponibilitat)

Bujols de FORM (orgànica)

quantitat

_____

Bujols de parper i cartró

quantitat

_____

Bujols d’envasos

quantitat

_____

Bujols de vidre

quantitat

_____

Bujols de resta o rebuig

quantitat

_____

Altre material ___________________________________________________________________
- Declaro que he llegit el Reglament de Suport i Recursos per a les Associacions i Col·lectius d’Alella, i
em comprometo al seu compliment, així com si s’escau, el Reglament d’ús específic de l’equipament,
i que es vetllarà pel bon ús dels esais i materials de es cedeixen.
- Em comprometo a deixar les instal·lacions en les mateixes condicions de l’he trobat.
- El fet de presentar la sol·licitud no comporta l’autorització de la utilització de l’espai municipal ni de la
via pública, ni que es disposarà de tot el material sol·licitat; és necessari disposar de la confirmació
per part de l’Ajuntament.
- La instància amb la qual es presenta aquest formulari ha d’anar signada per un representant de
l’associació o col·lectiu i comporta alhora la signatura d’aquest document.

Dia / Mes / Any

