
                                                                         

 

SOL.LICITUD DE MATERIAL 

En/Na 

D.N.I.  

En representació de l’entitat 

Amb domicili social a 

Telèfon                                           E-mail 

 

Celebració                                                                           Data 

Dia i hora portar material 

Dia i hora retorn material 

Lloc 

  
DEMANA 
 

1. Que li sigui deixat el següent material municipal : 
                  
Cadires   _______                                 Tanques            _______ 
Taules     _______                                 Equip de so       _______ 
                                                              Graelles              _______ 
Entarimat (m²)  _____________           Contenidors reciclatge  SI / ____ 
 
2. Que es fa responsable del bon ús de l’equipament sol.licitat, i declara 

conèixer les següents condicions d’utilització. 
a. La sol.licitud ha de ser presentada amb un mínim de 7 dies d’antelació i 

un màxim de 30 dies. 
b. L’entitat, en rebre el material en préstec, té l’obligació de comprovar 

l’estat en què es troba i de retornar-lo en les mateixes condicions. 
c. Tot el material cedit s’haurà de tornar el següent dia laborable de la 

data de celebració de l’acte, en tot cas, mai es podrà superar el termini 
de 7 dies. 

d. Subjecte a cap altra sol.licitud, i en aquest cas es tindrà en compte la 
data d’entrada de la sol.licitud. 

 
La qual cosa espero obtenir de la vostra amabilitat 
 
Sarrià de Ter,             de                               de 200 
(Signatura del sol.licitant) 
 

 
 
 
IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER 
 



 
 

 

INFORME TÈNIC ÀREA DE SERVEIS TÈCNICS – Una vegada examinada la 
petició d’autorització per a la cessió de material municipal, en la quantitat i el 
període de temps  indicats en la sol.licitud, estimo que: 
 
        Si, pot atorgar-se l’autorització sol.licitada 
 
        No es pot atorgar l’autorització sol.licitada 
 
Amb les següents indicacions o condicionants: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................ 

 

Sarrià de Ter,               de                                   de 200 
 
 
 
 
 
Ma. ÀNGELS ROURA i GRABULOSA  
Àrquitecta tècnica municipal 
 
 

 

 

 

 

VIST-I-PLAU DEL REGIDOR DELEGAT – Fent ús de les atribucions que li 
confereix la llei, en data d’avui he resolt SI/NO donar conformitat a 
l’autorització per a l’ús de material municipal,  d’acord amb les indicacions i/o 
condicionants inclosos en el preceptiu informe favorable de l’Arquitecta tècnica 
municipal. 
 
Sarrià de Ter,              de                             de 200 
 

 

 

 

RAIMON CROS i FARRERÓS 
Regidor delegat 
 
 


