En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
SOL·LICITUD D’ACTIVITAT AMB PRÉSTEC DE MATERIAL
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF

Domicili

Municipi

Telèfon de contacte

Entitat o col·lectiu (si escau)

Activitat / lloc

Amb ànim de lucre :

O si
Dies que dura l’activitat i necessita el material

O no

Tancament carrer:

O si

TIPUS DE MATERIAL

O no

QUANTITAT
SOL·LICITADA

CADIRES
TAULERS
CAVALLETS
CUBELLS ESCOMBRARIES
TANQUES

A emplenar per la Junta de Govern:

A emplenar per l’àrea de manteniment:

S’autoritza activitat i material:

Data, hora i lloc de lliurament:

O si O no
Interès Social:

Data, hora i lloc de retorn:

O si O no
S’autoritza transport:

Valor del material cedit:

O si O no
S’autoritza muntatge i desmuntatge:

Fiança:

O si O no
Signatura del/la sol·licitant i data

Autorització Junta de Govern

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

Autorització Àrea Manteniment

En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessa’t que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)

SOL·LICITUD DE MATERIAL VARI O PRÉSTEC - ANNEX

Així mateix, amb la present sol·licitud s’accepten les condicions del préstec de material municipal
que es relacionen a continuació:

1. Els béns hauran de ser retirats i entregats per les pròpies persones interessades en horari
d'atenció al públic de l'Ajuntament. Es pot recollir el dia hàbil abans de l'inici d'ús dels béns i
s'haurà de retornar el dia hàbil següent a la seva utilització. Per cada dia d'excés de prestatge
dels béns s'haurà d'abonar 0,40 € per dia/unitat.
2. S'haurà de constituir fiança de 30,00 € en concepte de possibles desperfectes, que serà
retornada una vegada acreditada la manca de danys.
3. Pèrdua o deteriorament: Si quan es torni el material s'observen desperfectes, o be falta alguna
unitat del material prestat, s'haurà d'abonar la quantitat de: 10,00 € per cadira, 30,00 € per taula,
10,00 € per cavallet, 20,00 € per cubell d’escombraries, 30,00 € per tanca que es podrà
descomptar de la fiança dipositada.
4. L'abonament de la fiança s'haurà de realitzar en qualsevol compte de l’Ajuntament, en el moment
de la sol·licitud.

El/la Sr/a…………………………….................................................................................................................
amb NIF……………............. com a representant de l’entitat ………………………………............................
.......................................................................................................................................................... certifica
que es coneixedor de la normativa que regula la cessió/préstec de material, fent-se responsable de
qualsevol desperfecte o pèrdua que es pugui originar durant la cessió del material.

Signatura i segell de l’entitat

ASCÓ, ……………. de .................……………… de ………………

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

