
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Denominació activitat  / Denominación actividad 

Adreça / Dirección

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico

FITXA DE SUPORT ACTIVITATS / SERVEIS 
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Tipus Via / Tipo via

Responsable (nom i cognoms)  / Responsable (nombre y apellidos) 

Codi activitats  / Código actividades  
(Espai destinat a l'etiqueta)/ (Espacio destinado a la etiqueta) 

  
En cas de posar l'etiqueta no cal emplenar les dades  
Identificatives de l'entitat / En caso de poner la etiqueta  
no es necesario rellenar los datos identificativos de la entidad 

Cal adjuntar plànol identificatiu de les necessitats de l'activitat / 
(Es necesario adjuntar plano identificativo de las necesidades de la actividad) 
  
  

Entitat organitzadora / Entidad organizadora

Data activitat / Fecha actividad Hora inici / Hora inicio Hora finalització/ Hora finalitzación

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Fax/ Fax

Sala actes pl. baixa Teatre / Sala actos po. baja. Teatro Zona de conferències 2n pis / Zona de conferencias 2º piso

Zona exterior sala d'exposicions / Zona exterior sala de exposiciones

Instal·lacions / Instalaciones 
CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS

Zona exterior / Zona exterior

Sala Vidriera / Sala Vidriera

EDIFICI MOLI / EDIFICIO MOLINO 
 

Vestíbul / Vestíbulo Aula 1 / Aula 1 Aula 2 / Aula 2

Vestíbulo / Vestíbulo Sala d'actes 1 / Sala de actos 1 Sala d'actes 2 /Sala de actos 2

EDIFICI CADÍ / EDIFICIO CADÍ

Aula 3 / Aula 3 Sala de reunions / Sala de reuniones Despatx / Despacho

CEM LA PLANA

Pavelló / Pabellón Piscina / Piscina Gimnàs /Gimnasio

POLIESPORTIU CAN VIDALET

Poliesportiu / Polideportivo Piscina / Piscina

POLIESPORTIU LES MORERES

Piscina / Piscina Gimnàs / Gimnasio Pista / Pista

Camp de futbol Salt del Pi/Campo de fútbol Salt del Pi Camp de futbol El Molí / Campo de fútbol El Molí Gimnàs Eugeni d'Ors / Gimnasio Eugeni d'Ors

CENTRE MUNICIPAL PUIG COCA / CENTRO MUNICIPAL PUIG COCA

Aula Teòrica / Aula Teórica Sala d'actes / Sala de actos Vestíbul / Vestíbulo

Aula Informàtica / Aula Informática Sala 2ª Planta / Sala 

Altres espais públics (especificar) / Otros espacios públicos (especificar)

Material sol·licitat/ Material solicitado

Taules rodones / Mesas redondas

Taules cavallets / Mesas caballetes

Tanques / Vallas

Tarimes / Tarimas

Quantitat / Cantidad Quantitat / Cantidad

Vídeo / Video

Pantalla /Pantalla

Projector diapositives / Proyector diapositivas

Cassette / Cassette

Cadires / Sillas Focus / Foco



Esplugues de Llobregat,

Signatura Sol·licitant /Firma solicitante,

Material sol·licitat/ Material solicitado

Cadires de braç / Sillas de brazo

Platina / Platina

Columneta de so / Columna de sonido

Micròfon sense fil / Micrófono sin hilo

Peus de micròfons / Piles de micrófons

Micròfons / Mícrófonos

Equip de so 800 W / Equipo de sonido 800 W

Observacions / Observaciones

Altre material / Otro material

Marcador electrònic/ Marcador electrónico

Garlandes / Guirnaldas

Papelògraf / Papelografo

Retroprojector de transparències / 
Retroproyector de transparencias

Aparell de TV/ Aparato de TV

Quantitat / Cantidad Quantitat / Cantidad

Trofeus / Trofeos

Llegenda / Leyenda

Classificacions / Clasificaciones

1r / 1º 2n / 2º 3r / 3º

-Empleneu les caselles indicant el nombre de trofeus per categoria / Rellenar las casillas indicando el número de trofeos por categoría 
-Indiqueu el text que voleu que aparegui a la placa del trofeu / Indicar el texto que deseen que aparezca en la placa del trofeo

Personal tècnic de so i llum / Personal técnico de sonido y luz

SI NO Horari / Horario

Instal·lació tècnica / Instalación técnica

Instal·lació de presa de corrent / Instalaciones  de toma de corriente Instal·lacions de presa d'aigua /Instalaciones de toma de aguaW

Especifiqueu el lloc (amb plànol d'ubicació)/ Especifique el lugar (con plano de ubicación)

Altres (Especifiqueu el lloc) / Otros (Especifique el lugar)

Suport Policia Local / Soporte Policía Local

SI NO Horari / Horario Lloc / Lugar

Conforme secció tècnica / Conforme sección técnica

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Liquidació preu públic / Liquidación precio público Hores / Horas Preu públic / Precio público Total / Total

Instal·lació / Instalación

So i llum / Sonido y luz

Total / Total


SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
FITXA DE SUPORT ACTIVITATS / SERVEIS
 
Registre d'entrada general
(Espai destinat a l'etiqueta)/ (Espacio destinado a la etiqueta)
 
En cas de posar l'etiqueta no cal emplenar les dades 
Identificatives de l'entitat / En caso de poner la etiqueta 
no es necesario rellenar los datos identificativos de la entidad 
Cal adjuntar plànol identificatiu de les necessitats de l'activitat /
(Es necesario adjuntar plano identificativo de las necesidades de la actividad)
 
 
Entitat organitzadora / Entidad organizadora
Document Identificatiu  / Documento Identificativo 
Instal·lacions / Instalaciones
CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS
EDIFICI MOLI / EDIFICIO MOLINO
 
EDIFICI CADÍ / EDIFICIO CADÍ
CEM LA PLANA
POLIESPORTIU CAN VIDALET
POLIESPORTIU LES MORERES
CENTRE MUNICIPAL PUIG COCA / CENTRO MUNICIPAL PUIG COCA
Material sol·licitat/ Material solicitado
Quantitat / Cantidad
Quantitat / Cantidad
Signatura Sol·licitant /Firma solicitante,
Material sol·licitat/ Material solicitado
Quantitat / Cantidad
Quantitat / Cantidad
Trofeus / Trofeos
Llegenda / Leyenda
Classificacions / Clasificaciones
1r / 1º
2n / 2º
3r / 3º
-Empleneu les caselles indicant el nombre de trofeus per categoria / Rellenar las casillas indicando el número de trofeos por categoría
-Indiqueu el text que voleu que aparegui a la placa del trofeu / Indicar el texto que deseen que aparezca en la placa del trofeo
Personal tècnic de so i llum / Personal técnico de sonido y luz
Instal·lació tècnica / Instalación técnica
Suport Policia Local / Soporte Policía Local
Conforme secció tècnica / Conforme sección técnica
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
Liquidació preu públic / Liquidación precio público
Hores / Horas
Preu públic / Precio público
Total / Total
Instal·lació / Instalación
So i llum / Sonido y luz
Total / Total
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