
Centre cívic Vil·la Urània
C/ Saragossa, 29
08006 Barcelona

informacio@vilaurania.net

SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ESPAIS Centre cívic Vil·la Urània

Dades sobre l’entitat/grup/empresa sol·licitant

Entitat/persona:

NIF: Adreça:

Població: CP: Telèfons:

E-mail: Web:

Dades de la persona responsable de l’activitat

Nom i cognoms: DNI:

Telf. contacte: E-mail contacte:

Dades sobre l’activitat

Títol de l’acte/activitat:

Tipus d’activitat (assaig, reunió, xerrada…):

Previsió d’assistens:

Descripció (en què consisteix?):

- Data/es de realització (quan siguin dies puntuals)

Data  Hora d’inici Hora final Observacions

- Període de realització (per cessions periòdiques)

Data d’inici:

Data final:

Dia de la setmana que es repeteix:

Horari:



Centre cívic Vil·la Urània
C/ Saragossa, 29
08006 Barcelona

informacio@vilaurania.net

Espai sol·licitat i necessitats 

Sala d’Actes (80pax) Sala Polivalent (25pax) Aula/Taller (15pax) Cuina

Observacions:

- Material de suport necessari

Equip de so  Micros (especificar número:)

Pissarra Projector PC

Altres:

- Serveis de suport necessari

Consergeria Tècnic de so Neteja

Altres:

He llegit i accepto la normativa de cessió d’espais

Signatura (nom i cognoms)

Barcelona,  de    de 2018

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem
que  les  vostres  dades  personals  s’incorporaran  al  fitxer  de  dades  de  gestió  i  ús  d’equipaments,  locals  i  espais
municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de mantenir-lo informat de les activitats dels
centres civics de Barcelona. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i  oposició, adreçant-vos per
escrit  al  Registre  General  de l’Ajuntament:  Pl  Sant  Jaume 2,  08002,  Barcelona,  indicant  clarament  en l’assumpte.
Exercici de Dret LOPD.
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