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SOL·LICITUD DE L’ESPAI JOVE CAN MUSCONS 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 

Entitat / Associació / Jove:       NIF:          

Adreça:       Població:       

Responsable acte:       DNI:       

Adreça electrònica:       Tel./mòbil:       
 

ESPAI SOL·LICITAT 
 

☐ Soterrani (Sala d’Actes)          ☐ Aula A - Primer Pis                        ☐ Aula B - Primer Pis 

☐ Edifici Sencer                              ☐ Exterior (Terrassa / Jardí)          ☐ Bar     
 
MATERIAL SOL·LICITAT 

 

☐ Projector                                      ☐ Equip de So                                      ☐ Pissarra portàtil        

Especificar quantitat: 

   / 4  Ordinadors Portàtils                Cadires                                              Taules 

 
DADES DE L’ACTIVITAT 

 

Nom de l’acte:         

Data:                                              Previsió d’assistents:          

 
 Hora de l’acte Arribada 

per preparar l’activitat 

Sortida 

finalitzat el desmuntatge de l’activitat Inici Final 

Matí                         

Tarda                         

Nit                         

Tot el dia                         

Observacions: (assajos previs, preparació dies anteriors a la data de l’acte, aclariments...): 
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MATERIAL 

 

 
Concretar en funció de la tipologia d’activitat altres materials: so i llum, contenidors, barbacoes, paelles, escenari (plànol/ ubicació)... 

 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTE 

 
 

Amb indicació expressa de qualsevol situació que pugui comportar perill i/o molèstia als usuaris, i d’altres com ara: 
col·locació d’estructures perilloses, utilització de foc i/o material inflamable, accés restringit a menors d’edat, impacte 
mediambiental (acústic, residus...), acte amb la participació d’animals... Especificar si es tracta d’un acte obert al públic 
en general, només als alumnes, als pares/mares i si fos el cas, preu de l’entrada. 
 

 
 

CONDICIONS 
 

L’entitat o persona sol·licitant es compromet a tenir cura dels espais sol·licitats i material (deixar-los en el mateix estat 
en el que es trobaven abans d’utilitzar-les). Per fer la neteja cal portar: bosses escombraries, producte de fregar terra i 
per rentar plats, esponja ... 

 

Aquesta sol·licitud s’ha de lliurar a l’Espai Jove Can Muscons com a mínim 31 dies abans de l’acte juntament amb la pòlissa de Responsabilitat Civil que doni cobertura als 
possibles danys derivats de l’activitat. Els espais municipals i el material podran ser utilitzats sempre i quan l’Ajuntament no els necessiti per ús propi. Caldrà adaptar-se, si 
cal, als horaris d’obertura establerts a les instal·lacions. 

 

 
 

Signatura/segell de l’entitat o persona sol·licitant 
 

 

 
 
 
 
 

 
Vilanova del Camí,       de/d’      de 202   

 

Conforme Servei de Joventut 
 
 
 
 
 
 

EVA VADILLO 
Equipaments Juvenils 

  

* Les dades personals seran incloses en un fitxer automatitzat de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures 
de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ relativa a les funcions pròpies de 
l’Ajuntament. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina de Registre 
de l’Ajuntament. 

      

      

      


	untitled1: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 


