ILLES BALEARS

SOL·LICITUD UTILITZACIÓ ELEMENTS DE MOBILIARI MUNICIPAL
1. Dades del sol·licitant (persona física o representant d'entitat, resident al terme municipal amb una antiguitat de 3 mesos d'antelació a la data de sol·licitud)
Nom i cognoms / Raó social
Adreça

NIF/CIF/NIE
Codi postal

Provincia

Email

Municipi
Telèfon

Mòbil

2. Entitat sol·licitant
Nom i cognoms / Raó social
dreça:
Adreça:

NIF/CIF/NIE
Codi postal

Provincia

Email

Municipi
Telèfon

Mòbil

3. Activitat a realitzar:
4. Data activitat:
5. Llistat d'elements
Descripció de l'element
Cadires (per unitat)

Nº Elements

Preu

Total €

0,25 €

Torradores (per unitat)

2,50 €

Post i banquets (per unitat) (*1 unitat = 1 post + 2 banquets)

1,50 €

Barreres (per unitat)

1,50 €

Equip de so simple (bafles actius+suports+micro amb cable+peu de micro)

50,00 €

Equip de so compost (bafles+suports+taula mescles+lector cd's+micro+peu)

75,00 €

Tarima escenari (cada 2 m2)

10,00 €

Estufes de gas exteriors sense bombona (per unitat)

3,00 €

Projector i pantalla

5,00 €

Poals de fems (per unitat)

1,00 €

Carpa municipal fixa La Vila o carpa municipal fixa Can Picafort o local Son Serra * (per dia)

70,00 €

* La utilització de la carpes municipals o del local de Son Serra, no podrà anar més enllà, i
finalitzarà, en tot cas, a les 21:30h.
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ILLES BALEARS

SOL·LICITUD UTILITZACIÓ ELEMENTS DE MOBILIARI MUNICIPAL
6. Quota tributària total dels elements sol·licitats (€)

7. Fiança * (€)
* Serà obligatori constituir una fiança per import de 30 €, en garantia de la devolució i correcta utilització dels elements de mobiliari. En cas d’utilització de les
carpes o el local, la fiança exigida serà de 200 €.

Elements del mobiliari municipal: 30 €
Carpes (La Vila o Can Picafort) o local Son Serra: 200 €

8. Quota total a ingressar (quota elements sol·licitats + fiança/ces) (€)

9. Dades bancàries on s'ha de retornar la fiança
Entitat:
Codi Compte Client (IBAN):

10. Mitjà de notificació (de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment)
Vull rebre notificació electrònica. Es rebrà l'avís a l'Email indicat en aquesta sol·licitud
Vull rebre notificació per correu certificat (en paper) a l’Adreça facilitada en aquesta sol·licitud

11. a Santa Margalida,

D’ acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les dades facilitades s’ inclouran a la base de dades de l’Ajuntament, davant del qual podeu exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

SR BATLE – PRESIDENT DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
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