
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals s’informa que teniu dret a accedir, 

rectificar, cancel·lar, o oposar-vos al tractament de dades personals en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets podeu 

dirigir-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del c. Narcís Menard, 137, 08191 Rubí, o bé per correu electrònic a l’adreça 

delegatprotecciodades@ajrubi.cat. Podeu consultar més informació sobre protecció de dades a www.rubi.cat  

 
 

SOL·LICITUD PROPOSTA D’ACTIVITATS. FESTA MAJOR 2020 

 

DADES GENERALS DE L’ENTITAT 

Nom entitat: 
 

Adreça entitat  
 

NIF 

Responsable entitat: 
 

Tel. 

Correu electrònic de l’entitat: 
 

Persona responsable de l’activitat: 
 

Tel. 

Correu electrònic de la persona responsable de l’activitat: 
 

 

DADES GENERALS DE LA PROPOSTA D’ACTIVITAT 

Títol de l’activitat proposada: 

 
 

Breu explicació: 

 

 

 

 

Data proposada: 
 

Hora d’inici: Hora de finalització: 

Ubicació: 

 
 

2a opció d’ubicació: 

 
 

 

NECESSITATS D’INFRAESTRUCTURES                    VAIXELLA COMPOSTABLE 

 Presa de corrent  Cadires Núm.          Gots 300 ml Núm.         Plats 17 cm Núm.        

 Il·luminació* 
 Tanques 

Altes           Tasses cafè Núm.         Plats 22 cm Núm.        

 Equip de so* Baixes        Got beguda calenta Núm.         Forquilles Núm.        

Altre material i/o observacions:   Bol 400 ml Núm.         Culleres Núm.        

  Joc coberts Núm.         Palets fusta Núm.        

   

*Cal adjuntar les necessitats tècniques de 

sonorització i/o il·luminació (rider tècnic). 
  Neteja de l’espai Motiu                                  

 

Autoritzo expressament la recollida i tractament de les meves dades personals a l’Ajuntament de Rubí, als sols efectes de 

tenir un registre i contacte de les propostes d’activitats presentades per a la programació de Festa Major 2020. 

 

Signatura,  

 

 

 

Rubí, ______ de/d’_______________de____ 
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