SOL-ES14 SOL·LICITUD DE SALA DE REUNIONS PAVELLÓ JUNCAR

1.- DADES DEL SOL·LICITANT
Ajuntament de Tremp - Plaça de la Creu, 1 25620 TREMP (Lleida) – Tel. 973650005 – Fax 973652036 – www.ajuntamentdetremp.cat - NIF P2529500G

Nom i cognoms o Raó Social

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF

Adreça(plaça, carrer ...)

Codi Postal

Població /Província

Correu electrònic

Telèfon

Telèfon mòbil

Dades del representant (Només en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o bé el representant sigui un apoderat)
Nom i cognoms

DNI/NIF/Passaport/NIE

Adreça(plaça, carrer ...)

Codi Postal

Població /Província

Correu electrònic

Telèfon

Telèfon mòbil

Adreça a efectes de comunicacions/notificacions:

Les del sol·licitant

Nom i cognoms o Raó Social

Les del representant
Altres (omplir el formulari: )
DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF

Adreça(plaça, carrer ...)

Codi Postal

Població /Província

Correu electrònic

Telèfon

Telèfon mòbil

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud (consulta les condicions a l’annex 1)

2.- SOL·LICITA
La utilització de la Sala de reunions del Pavelló del Juncar, per a entitats

Dades de la reunió o activitat
Descripció

A qui va dirigida

Horari

Responsable de l’activitat

Dia de la setmana

Data d’inici

Data final

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de TREMP
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la seva sol·licitud. El
responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és una obligació legal derivada del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni
de les entitats locals i el Reglament de funcionament del Centre Cívic Tarraquet, i l'exercici dels poders públics d'acord amb la Llei 39/2015, d’ 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de les obligacions legals. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els
seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les Dades de
l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra
política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat .

SOL-ES15/09-2020

3.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

Ajuntament de Tremp - Plaça de la Creu, 1 25620 TREMP (Lleida) – Tel. 973650005 – Fax 973652036 – www.ajuntamentdetremp.cat - NIF P2529500G

El sotasignat es compromet
en nom de l’entitat, grup o associació a la qual representa
en nom de l’empresa a la qual representa a pagar en concepte de lloguer la quantitat que s’especifiqui en les
Ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament de l’any en curs.
Alhora es compromet també a:
1.L’equipament sol·licitat podrà ser usat únicament per l’associació/grup o persones sol·licitants, les quals es comprometen a usar-lo
exclusivament amb les finalitats que es recullen a la sol·licitud.
2.Els horaris d’ús seran els que s’especifiquen a la sol·licitud.
3.El sol·licitant o sol·licitants, les dades de les quals es detallen a la sol·licitud, es fan responsables de la correcta utilització de totes les
instal·lacions de la sala, així com de tots els seus recursos i aparells.
4.Els sol·licitants es fan responsables de no accedir a les altres dependències del pavelló del Juncar.
5.Els sol·licitants es comprometen a deixar la sala en les mateixes condicions que l’han trobat, especialment pel que fa al tema de neteja
i la distribució del mobiliari. Per dita condició se’ls facilitarà el material que sigui oportú.
6.L’Ajuntament no assumirà la responsabilitat civil i/o penal derivada de les activitats portades a terme per les persones o entitats
sol·licitants.
7.Les despeses ocasionades per una mala utilització de l’equipament aniran a càrrec de les persones o entitats sol·licitants.
8.Aquesta cessió de les instal·lacions de la sala de reunions té un caràcter puntual i no suposa en cap cas els seu ús indefinit.
9.Les persones o entitats sol·licitants es comprometen a tornar les claus de la sala al responsable municipal. En cas contrari es
prendran les mesures oportunes.
10.Les entitats que realitzin activitats amb menors d’edat són responsables de complir la llei 26/2015 de 28 de juliol de protecció de la
infància i adolescència.

Data i signatura
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Tremp, de/d’

de

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de TREMP
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la seva sol·licitud. El
responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és una obligació legal derivada del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni
de les entitats locals i el Reglament de funcionament del Centre Cívic Tarraquet, i l'exercici dels poders públics d'acord amb la Llei 39/2015, d’ 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de les obligacions legals. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els
seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les Dades de
l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra
política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat .

SOL-ES15/09-2020

