AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Priorat

Dades de representació

Dades sol·licitant

SOL·LICITUD D’ÚS ESPORÀDIC D’EQUIPAMENT MUNICIPAL PER A
ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES O DE LLEURE
Dades d’identificació de la persona sol·licitant

NIF

Nom de l’interessat

NIF, CIF

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Persona o entitat a la que representa

NIF

Nom de l’interessat

NIF, CIF

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Servei

Descripció de l’activitat

Dia de l’activitat

Nombre de persones

Hora d’entrada a l’equipament
Hora de sortida de l’equipament

Observacions

Esdeveniment

Equipament

Instal·lació municipal sol·licitada

Pradell de la Teixeta,

de

de

Signatura de l’interessat/da,

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta

COMUNICACIÓ:
En compliment del que disposa l’art. 42.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, us comunico que la vostra sol·licitud de llicència d’obres menors ha
estat rebuda en la data indicada en el segell del Registre d’Entrada de Documents. Us faig avinent que, d’acord amb l’art. 81 del
Decret 179/95 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini per resoldre la seva petició és
d’un mes a comptar des del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense
resolució expressa, es considera estimada la sol·licitud llevat que tingui com a conseqüència la transferència al sol·licitant o
a tercers de facultats relatives al domini públic o al servei públic, o sigui contrària al planejament. Aquest termini se
suspendrà en el cas que calgui la subsanació de deficiències, l’aportació de més documents, la petició d’informes a altres
administracions, o qualsevol altre dels supòsits previstos a l’art. 42.5 de la Llei 4/1999.
Assabentat/da i rebuda la còpia,
L’interessat/da

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incloses en un fitxer
automatitzat de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta, amb la finalitat indicada.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o cancel·lació, en els termes establerts a la legislació vigent, adreçant-vos a l'Oficina
d'Informació i Registre de l'Ajuntament.

CONDICIONS D’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
D’acord amb el que estableix l’Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l’ús
temporal o esporàdic d’edificis, locals i instal·lacions municipals
Es podran sol·licitar els següents equipaments públics municipals, subjectes a la
liquidació de la taxa corresponent:
—
—
—
—
—
—

Centre de Lectura Xavier Amorós (seu municipal, C/ de Dalt, 19): 5€/hora
Pista esportiva municipal (Costa dels escanons, s/n): 5€/hora
Sala polivalent del Sindicat: 5€/hora
La Societat (Pl. de Sant Isidre, 5), primera planta: 5€/hora
La Societat (Pl. de Sant Isidre, 5), segona planta: 5€/hora
El Molí (C/ Font, 22): 2€ per persona

La quota es començarà a computar des de l’entrada a l’edifici, i finalitzarà fins l’abandonament
de l’espai públic.
ARTICLE 8. Deures dels usuaris
Els usuaris hauran de:
- Cuidar de les instal·lacions, del mobiliari existent i comportar-se amb el degut civisme.
- Qualsevol usuari que vegi alguna deficiència o deteriorament, haurà de posar-ho en
coneixement de la corporació municipal.
- Els danys causats en els locals, mobiliari o objectes existents en el seu interior, seran
responsabilitat del titular de l’autorització. L’Ajuntament podrà exigir la seva reparació.
ARTICLE 9. Prohibicions
Estaran prohibides les següents actuacions:
- L’ús dels locals per una altra finalitat diferent a l’autoritzada; per activitats que vulnerin la
legalitat; activitats que fomentin la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de
discriminació o que atemptin contra la dignitat humana; activitats que impliquin crueltat o
maltractament d’animals, que puguin ocasionar-los patiment.
- Negar l’entrada a qualsevol veí del municipi que s’interessi per una activitat realitzada en un
local, edifici o instal·lació municipal que tingui caràcter públic.
ARTICLE 10. Condicions d’ús
Els sol·licitants que obtinguin l’autorització hauran de fer ús dels edificis i locals municipals
atenent la seva naturalesa i destí, i de forma que no s’ocasionin danys en els mateixos, sense
perjudici del desgast que pugui produir-se pel seu ús normal, adequat i raonable.
En cap cas es podran utilitzar a fins diferents pels que es va concedir l’autorització.
Els usuaris vetllaran per la seva neteja i ordre per tal que puguin ser immediatament utilitzats
finalitzada l’activitat per la que s’hagi obtingut autorització.

