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SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE LLIBRES I FLORS PER SANT JORDI 2018
Nom i cognoms_________________________________________________________________,amb
adreça a___________________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon ______________________,
correu electrònic ______________________________________i DNI__________________________,
Com a representant de: nom___________________________________________________________,
amb adreça a_______________________________________________________________________
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic ______________________________________i NIF__________________________,
i en qualitat de ________________________________________________, amb la present sol·licitud:

EXPOSO: que com a titular o representant de:
 Floristeria/Jardineria VNG

 Llibreria VNG

 Artesania VNG

 Entitat VNG

 ONG VNG

 Escola/AMPA VNG

 Altres _____________________________
Nom de l’establiment o entitat ____________________________________________________
ubicat a ______________________________________ de ____________________________
amb DNI / NIF ________________________________________________________________
desitjo instal·lar una parada el proper 23 d’abril per vendre el següent material:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mesures de la parada:
 parada fins 3m lineals (gratuïta per entitats de Vilanova)....

mides:______ m x ______ m

 parada de més de 3m lineals (pagament segons OF 26)

mides: ______ m x ______ m

Per tot això,
DEMANO: que després dels tràmits reglamentaris, se m’autoritzi instal·lar la parada.
Vilanova i la Geltrú, ______ de ________________ de 20___
(signatura)

(segell de l’entitat)

No s’acceptaran sol·licituds sense el segell de l’entitat. No s'admetran ni entitats de fora de Vilanova i la
Geltrú, ni tampoc sol·licituds de persones particulars (siguin o no de Vilanova i la Geltrú).
Els sol·licitants que tinguin l’autorització i no es presentin sense prèvia justificació, se’ls cobrarà l’import
de la fiança de 30€.
Nota: aquesta sol·licitud es podrà presentar fins el 6 d’abril de 2018
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat
propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició,
en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8,
08800 Vilanova i la Geltrú).
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