REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
En/na _________________________________________, DNI__________________, Telèfon________________
Actuant en nom propi _______ o en representació de_________________________________________________
Domicili:____________________________________________, Població _____________________ CP________
Correu electrònic:_____________________________________________________________________________
EXPOSA:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
DEMANA:
Utilitzar les instal·lacions municipals següents:
Sala Conferències Casal Agramuntí
* Format de la sala:

Xerrada

Pista Poliesportiva Piscines
Curs

Pavelló Esportiu

DVD

Pavelló Firal*

* Es farà ús de:
Equip de so

Projector

<5Kw

Internet

BAR

Sala Plens Ajuntament

<5Kw

Pavelló Firal

Sala Teatre Casal Agramuntí
Il·luminació específica

Projecció audiovisual

< 5Kw

<5Kw

* Marcar els punts de connexió que s’utilitzaran
* L’entitat sol·licitant es compromet a no superar els 5Kw per caixa eléctrica per motius de seguretat.
* En el cas de necessitar més potència, la instal·lació anirà a càrreg del tècnic especialitzat i el sol·licitant assumirà
el cost d’aquesta.
Comprometent-se a tenir cura de les instal·lacions.

Agramunt, ____________ de/d’ _______________________ de 20____ .
Signatura

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
“De conformitat amb el que disposa l’art. 5 Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que
totes les dades que ens faciliti en virtut del present formulari així com la documentació que es presenti conjuntament passaran a formar part d’un
fitxer propietat de l’Ajuntament d’Agramunt per tal de tramitar la petició sol·licitada. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades podran ser
cedides a altres administracions, sempre dins de l’exercici de les seves competències. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a la Plaça de l’Església, 1, 25310 d’Agramunt”
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Ajuntament d’Agramunt
Benvolguts/des,
L’Ajuntament d’Agramunt reconeix la importància de l’associacionisme com a element dinamitzador del municipi i
com a motor de la seva vitalitat. En aquest sentit hi ha la voluntat de posar a l’abast del sector associatiu els espais
i recursos materials per desenvolupar amb qualitat les seves activitats.
Per racionalitzar i coordinar l’ús de material tècnic cedit per l’Ajuntament i vetllar per les nostres instal·lacions, hem
establert aquests criteris i condicions a complir per la seva cessió:
-

El lliurament i la recollida de material, anirà a càrrec de l’entitat i vetllarà perquè aquest sigui retornat a les
dependències de l’Ajuntament i en el mateix estat en què es trobava quan es va lliurar.

-

L’entitat organitzadora de l’activitat s’encarregarà de la manipulació del material, segons l’ús que li vulgui
donar i assumirà les despeses derivades per material trencat, avariat o extraviat durant l’ús.

-

Si l’entitat organitzadora necessita material que no tenim a disposició o no és propietat municipal, l’entitat
haurà de fer-se càrrec del cost d’aquest.

-

En el cas que els materials cedits quedin en espais públics no tancats (plaça, carrer...) serà l’entitat la
responsable de la seva vigilància durant tot el temps que duri la cessió.

-

L’entitat organitzadora de l’activitat s’encarregarà de deixar la instal·lació neta i en el mateix estat en el
qual li va estar cedida, i deixarà tancats els llums i les portes amb clau.

-

Si l’activitat organitzada requereix la presència d’un conserge en hores que quedin fora del seu horari
habitual, l’entitat organitzadora es farà càrrec del pagament de les hores extra que l’activitat comporti,
fixant 15€ l’hora.

-

L’entitat organitzadora de l’acte deixarà una fiança, pactada en el moment de la cessió, que serà retornada
si es compleixen els requisits exposats en aquest plec de condicions. En cas contrari, l’Ajuntament
d’Agramunt es quedarà la fiança per poder reparar els danys ocasionats.

-

L’ús indegut de les instal·lacions serà motiu per no tornar a deixar la instal·lació a l’entitat que ho hagi
sol·licitat.

-

L’entitat organitzadora serà l’única responsable de l’activitat i vetllarà per la seguretat de les persones que
hi participin, eximint l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat per accidents, danys i/o perjudicis.

-

Qualsevol contingència no especificada en aquest plec de condició serà resolta per l’Ajuntament
d’Agramunt.

Agraïm la vostra col·laboració,
Signatura de l’entitat,
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