SOL·LICITUD D’ÚS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS / SOLICITUD USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

POBLACIÓN

DIRECCIÓ / DIRECCIÓN

PROVINCIA

DNI

POBLACIÓ / POBLACIÓN

E-MAIL

C.P.

TELÈFON / TELÉFONO

ASSOCIACIÓ A LA QUE REPRESENTA / ASOCIACIÓN A LA QUE REPRESENTA

CÀRREC / CARGO

DADES DE LA SOL·LICITUD / DATOS DE LA SOLICITUD
DEPENDÈNCIA / DEPENDENCIA

DIA / DÍA

ACTIVITAT A REALITZAR / ACTIVIDAD A REALIZAR

H. INICI/ H. INICIO

HORA FINAL

DIA ASSAIG / DÍA ENSAYO

ASISTENTES / ASISTENTES

H. INICI/ H. INICIO

HORA FINAL

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I NECESSITATS TÈCNIQUES / DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y NECESIDADES TÉCNICAS

El sol·licitant DECLARA:
Que les dades expressades són certs, per la qual cosa es
responsabilitza de les inexactituds o errors que continguin. Que
accepta que l'autorització pot ser revocada unilateralment per
l'Administració per raons d'interès públic, sense generar dret a
indemnització, quan resultin incompatibles amb les condicions
generals aprovades amb posterioritat, produeixin danys en el domini
públic, impedeixin la seva utilització per a activitats de major interès
públic o menyscaben l'ús general.
I així mateix DECLARA que assumeix el compromís d'obtenir a la
seva costa quantes llicències i permisos requereixi l'ús del ben o de
l'activitat a realitzar sobre el mateix i el compromís d'utilitzar el bé
segons la seva naturalesa i de lliurar-ho en l'estat en què ho rep.
Per poder planificar la utilització de les dependències, la present
sol·licitud haurà de ser presentada en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, amb almenys
14 dies d'antelació.
I per deixar-ne constància signo la present sol·licitud en

Monòver a

de

de

El solicitante DECLARA:
Que los datos expresados son ciertos, por lo que se responsabiliza
de las inexactitudes o errores que contengan. Que acepta que la
autorización puede ser revocada unilateralmente por la
Administración por razones de interés público, sin generar derecho a
indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones
generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el
dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor
interés público o menoscaben el uso general.
Y asimismo DECLARA que asume el compromiso de obtener a su
costa cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o de la
actividad a realizar sobre el mismo y el compromiso de utilizar el
bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en que lo
recibe.
Para poder planificar la utilización de las dependencias, la presente
solicitud deberá ser presentada en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, con al menos 14
días de antelación.
Y para que conste firmo la presente solicitud en

Firma

Sr. Alcalde – President del Il·lm. Ajuntament de Monòver

