Sol·licitud de reserva de sales - Eleccions Generals 2019  Sala de Festes		

 Sala de Congressos

 Sala Valireta

 Sala de Reunions al Pas de la Casa

1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social:					

NIA o NRT:

Nacionalitat:							Núm. document identitat:
Av. / Carrer / Plaça:						Núm:
Edifici:						

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi postal i població:
Adreça electrònica:						Telèfon:
Representant legal:
Nom de la persona de contacte:					

Telèfon:

FF Autoritzo al Comú d'Encamp a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil andorrà
....................................................i/o a l'adreça electrònica.......................................................................................................................

2. Dades de l'acte
Data inici:		

Hora inici:			

Data final:			

Hora final:

Tipus d'acte:
Responsable del muntatge de l'acte:
Telèfon:					

Data i hora del muntatge:

Responsable del desmuntatge de l'acte:
Telèfon:					

Data i hora del desmuntatge:
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3. Demanda de materials
 Escenari fix		

 Escenari mòbil		

 Linòleum		
 Taula presidencial

 Taules rodones:

 Taules rectangulars:		

 Cadires:			

 Equip de so portàtil

 Cuina			

 Altres:

 Vestidors:

4. Condicions de cessió de la sala
 Equip de so Sala de Festes		

Empresa responsable:

 Equip de llums Sala de Festes		

Empresa responsable:

Empresa de vigilància:							
Núm. de vigilants:
Empresa asseguradora:
Empresa de neteja:

5. Data i signatura
Encamp,

d			del

Signatura del sol.licitant

Legislació aplicable
• Text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 26 de novembre del 2014, publicat al BOPA núm. 68, del 3 de
desembre del 2014.
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única finalitat,
on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret de modificació del
decret que regula els fitxers de dades personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 11, del 27 de febrer del 2013.
A més, com a persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets daccés, rectificació, supressió i oposició en els
termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les excepcions també previstes
per la mateixa Llei.

