
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

02. SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ 

I COL·LABORACIÓ PER FER UNA ACTIVITAT  

Segell de registre d’entrada    

Dades de la persona sol·licitant 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

Nom del representant de la societat 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Dades de l’activitat a realitzar: 

Activitat a realitzar: _______________________________________________ Dia: ___________________ 

 

Local municipal que es demana: ____________________________________ Hora: __________________ 

Col·laboració municipal: 

Cessió de Material: 

 EQUIP DE SO   PROJECTOR   PANTALLA 

 MICRÒFON   TARIMES   ORDINADOR PORTÀTIL 

 TAULES: ________  CADIRES: ________  ALTRES: _____________________ 
 

Cessió de Vehicle: 

 COTXE: ________  FURGONETA: ______  ALTRES: _____________________ 
 

Difusió de l’activitat: 

 Confecció de programes i cartells de l’activitat. 

             Distribució dels programes i cartells 

 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura, 

 

 

 

 



NORMATIVA PER A LA UTILITZACIÓ DELS LOCALS DE GESTI Ó MÚNICIPAL 

 

1.- Podran sol·licitar el serveis dels edificis o instal·lacions Municipals persones físiques o entitats legalment 

constituïdes, per realitzar activitats culturals, artístiques o esportives. 

2.- Quan el permís d’utilització es doni a persones o entitats amb finalitats comercials, se’ls aplicaran els 

preus públics aprovats per aquests casos. 

3- Per l’ús dels locals esportius és necessari estar en possessió del carnet d’usuari . A aquest efecte cada 

entitat haurà de facilitar una relació de tots els seus membres que utilitzaran les instal·lacions municipals, 

indicant el DNI i la data de naixement, juntament amb una foto de carnet. 

4.- Per les activitats periòdiques que es realitzin durant una temporada llarga, es facilitaran unes claus a la 

persona responsable de la mateixa per tal que en pugui fer ús durant el període de l´activitat i retornar-les 

quant aquesta finalitzi. 

5.- Per a les activitats esporàdiques, s´obrirà i es tancarà per personal municipal o bé es deixaran les claus 

de la forma habitual. 

INSTAL.LACIONS O LOCALS ESCOLARS 

Amb l´autorització degudament signada i segellada per l´Ajuntament, es presentarà a la direcció de l´escola 

per tal que aquesta li lliuri les claus corresponents, que es retornaran a la mateixa de la forma que es 

convingui. 

INSTAL.LACIONS O LOCALS MUNICIPALS 

1.- Les claus s´entregaran al mateix Ajuntament. 

2.- La utilització dels locals i/o instal·lacions comporta l´obligació de retornar-los degudament nets i de fer-se 

càrrec de l´arranjament dels desperfectes si se’n produïssin. 

3.- L´Ajuntament valorarà les condicions que es podran imposar-se per la utilització de locals i/o 

instal·lacions, tenint en  compte les particularitats de cada cas. 

4.- L´Ajuntament disposarà d´un calendari per portar el control dels dies, horaris, llocs i persones o entitats 

que realitzin cada una de les diferents activitats. 

 

 

 

 


