I-010-010

INSTÀNCIA FESTES MAJORS

Pàg. 1

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

Província

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

EN REPRESENTACIÓ DE (cal aportar documentació acreditativa)
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

Província

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS
Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició.
Amb motiu de la celebració de la festa major del nostre barri els propers dies

,

sol·licitem que ens puguin facilitar el següent MATERIAL :

Taules

quantitat:

Tanques

Punts de Llum

quantitat:

Contenidors recollida selectiva (formulari adjunt)

Carpes

quantitat:

L'acte tindrà lloc al carrer

PETICIÓ
Concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara possible.

quantitat:

INSTÀNCIA FESTES MAJORS

Pàg. 2

DOCUMENTACIÓ
Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació.

Altres documents

Signatura del sol·licitant:

Valls,

de

Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles en altres administracions públiques.
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE VALLS.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que pot exercitar els drets d'accés, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DEL BLAT, Nº1, 43800 VALLS (TARRAGONA)

de 20

I-010-011

PETICIÓ DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA

Pàg. 1

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

DNI o CIF

Província

NIE

Telèfon mòbil

EN REPRESENTACIÓ DE
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

DNI o CIF

Província

NIE

Telèfon mòbil

DADES DE L'ACTE
Descripció de l'acte

Detallar si l'acte inclou algun àpat, i especificar
S'utilitzarà vaixella
compostable?
Si
Número d'assistents (*)

Data Inici

Data Finalització

Hora d'inici

No

Hora Finalització

CONTENIDORS
Orgànica

Paper/cartró

Vidre

Envasos

Rebuig
TOTAL

Quins residus es preveu generar?
Quantitat de contenidors sol·licitada
Quantitat concedida
(a omplir per l'Ajuntament)

LLIURAMENT I RETORN DELS CONTENIDORS
a) Lliurament dels contenidors

b) Retorn dels contenidors

Data de lliurament (*)

Data de Retorn (*)

Lloc detallat de Lliurament (*)

Lloc detallat de dipòsit (*)

NOTES INFORMATIVES:
- La sol·licitud per disposar de contenidors de recollida selectiva haurà de ser entregada a l'àrea de Territori i Via Pública almenys amb 3 dies
laborables d'antelació. Les peticions presentades sense respectar aquest termini no podran ser ateses.

Les dades marcades amb asterisc (*) són dades obligatories

PETICIÓ DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA

Pàg. 2

Declaració de conèixer les obligacions legals en matèria de recollida selectiva dels residus i neteja.
L'entitat

sol·licita a l'Ajuntament de Valls contenidors per a la

recollida selectiva de residus en un àpat organitzat per ella. En conseqüencia, l'entitat esmentada i en la seva representació
el/la Sr/a.

amb NIF

, declara conèixer

l'obligatorietat de realitzar la recollida selectiva dels residus i la resta d'aspectes relacionats amb gestió de residus i neteja
viària contemplats a l'Ordenança reguladora de la neteja pública i de gestió de residus municipals (BOPT núm. 227 de 02/10/13)
L'entitat també es compromet a vetllar pels contenidors entregats (evitar danys, robatoris, etc.) En cas de furt, trencament o
pèrdua, l'entitat serà responsable del cost de la restitució dels contenidors cedits.
Al mateix temps, l'entitat es dóna per assabentada del fet que si es comprova que la separació dels residus ha estat incorrecta, en el futur es podrà tenir en compte dins el criteri de Sostenibilitat de les bases de les subvencions que l'Ajuntament concedeix a les entitats.

Signatura del sol·licitant:

Valls,

de

Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles en altres administracions públiques.
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE VALLS.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot
exercitar els drets d'accés, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DEL BLAT, Nº1, 43800 VALLS (TARRAGONA)

de 20

Ajuntament de Valls
SOL.LICITUD DE NECESSITATS ELÈCTRIQUES PER A ACTES FESTIUS
Per tal de poder programar les tasques a realitzar i la contractació amb l`empresa de subministrament
elèctric , la qual ens marca un termini determinat per al servei de contractació , necessitaríem saber amb 1
mes d`antel·lació qualsevol dels actes festius previstos per part de l`Ajuntament o entitats , que tinguin
una necessitat específica de contractació d`energia elèctrica , muntatge o subministrament de material
específic.

1.- Petició de subministrament elèctric
Potència

__________

KW

Quantitat

__________

unitats

2.- Focus

3.- Tipus de Connexió
Endoll Schuko 16A II 230V
Endoll Cetac 16A II 230V
Endoll Cetac 16A III 400V
Endoll Cetac 32A III 400V
Endoll Cetac 63A III 400V
4.- Croquis

Si la comunicació dels actes no es fa en el termini de temps abans esmentat, nosaltres com empresa
mantenedora , no podem garantitzar el subministrament i la contractació dels serveis per part de la
companyia.

Sol·licitud necessitats elèctriques actes festius

