SOL·LICITUD PER FESTA/SOPAR VEÏNAL AL CARRER DURANT LES REVETLLES DE SANT
JOAN I SANT PERE
Interessat/da
NIF / CIF
Representació
Adreça
Població
Telèfon
E-mail

08770 – SANT SADURNÍ D’ANOIA

EXPOSO:
Que el proper dia ________________ celebrarem la revetlla de Sant_______ al Carrer o Plaça
____________________________________________.
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Previsió d’assistència: _______ persones
Descripció de l’activitat:
Tallar la circulació del carrer:
Demanda de material:
Taules
Cadires
DEMANO: L’ocupació de la via pública i el material sol·licitat anteriorment.
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
Declaro sota la meva responsabilitat que són certes totes les dades consignades a la present sol·licitud i a la
documentació que l’acompanya i que els organitzadors de l’activitat compliran amb totes les mesures que
estableix la legalitat vigent que concerneix les activitats objecte d’aquesta sol·licitud.
Sant Sadurní d'Anoia,
Signatura de l’interessat/da

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat
necessàries, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus
drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.
Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93.891.03.25
NIF P-0824000-D
oac@santsadurni.cat http://www.santsadurni.cat

CONDICIONS
1. Compromís de complir les obligacions que estableix l’Ordenança Municipal d’Ocupació de les Vies i
Espais Públics de Sant Sadurní d’Anoia.
2. Informar amb un mínim de tres dies d’antelació als veïns i propietaris dels vehicles de l’activitat i del tall de
carrer, amb la col·locació de rètols informatius.
3. En acabar l’activitat netejar l’espai ocupat
4. En cas de fer ús d’aparells de megafonia, la potència del so es limitarà per reduir l’afectació als altres
veïns.
5. L’activitat finalitzarà com a molt tard, a les 3 de la matinada.
6. L’Ajuntament no retirarà cap vehicle estacionat.
7. Els assistents a l’activitat tindran cura del mobiliari urbà i que es faci un ús controlat dels petards.
8. Queda prohibit encendre cap tipus de foguera.
Només l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia organitza la foguera de Sant Joan al parc de la Bòbila.
DOCUMENTACIÓ:
NIF
Programa d’activitats (cartell publicitari)

