
AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

CIF. P4603500-B
C/ Poliesportiu, s/n
46440 Almussafes (València) JUVENTUT I ESPORTS
� 96 203 10 46 � Fax: 96 203 10 55
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SOL.LICITUD DE RESERVA,ÚS I GRATUÏTAT DE PREU PÚBLIC
DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

En/Na ……………………………………………………….………………….., amb NIF núm
…………………., amb domicili a efectes de notificacions al C/Av./Pl.
……………………………………………………, núm………, pis ….., pta. ….., població
……………………, Provincia ………………….., Codi Postal …………, telèfon
………………… com a representat legal del Club o Entitat
Esportiva…………………………………………. CIF ………………….., davant el M.I.
Ajuntament d’Almussafes, compareix i

EXPOSA:
Que per a  realitzar una activitat consistent en (marcar allò que procedeixca).

□ Entrenament       □ Competició □ Altres …………………………………………………

SOL.LICITE:
             L´admissió de la present instància i la seva remissió a l’òrgan competent per a la seva
resolució, i en relació al Reglament de les Instal.lacions Esportives Municipals capítol III, secció
2ª, concretament el que s’estipula als articles 19 i 21 (marcar allò que procedeixca).

□ Reserva/Ús □ Gratuïtat

de la (Sala, camp, pista etc)………………………………………de la Instal.lació  Esportiva
següent:

□ Pavelló Cobert □ Poliesportiu Municipal □ Piscina     □ Camp de Futbol

□ ENTRENAMENT/ALTRES

- Dies setmana(1)  _________________________________________

- Horari(2) __________________________________________________

- Periode entrenament (3)  __/__/ 200_ , __/__/ 200_

 □ UTILITZACIÓ PUNTUAL (Reunions, etc)

- Dia sol.licitat__/__/200_
- Hora________________

□ COMPETICIÓ ANUAL

- Dies setmana(1)____________________________________

- Horari(2)____________________________________________

- Periode competició(3) __/__/200_,__/__/200_

□ COMPETICIÓ PUNTUAL
- Dia competició__/__/200_
- Hora _________________

□MATERIAL NECESSARI:

     Megafonia □                Retroprojector □                Equip de música □           Cadires nº ……..
     Taulers nº ……….       Altres ………………………………………………………………………..

                         Almussafes, a …………… de ……………… de 200…
Signatura

(1) indicar dies que es soliciten                             Documentació que presenta
(2) indicar hora d’inici i finalització                             1.-Calendari oficial de la competició
(3) indicar dia,mes i any d’inici i fi de la temporada d’entrenaments

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vosté seran
incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és responsable l’Anjuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vosté podrà, en tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel.lació mitjançant sol.licitud dirigida a aquest Ajuntament.



A V Í S

En relació amb la sol·licitud presentada es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment d’allò
disposat a l’article 42 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte les modificacions introduïdes per la
Llei 4/1999, a INFORMAR-LI que:

1.- El termini màxim normativament establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat és de 3 MESOS,
comptadors des de la data en què la seva sol·licitud ha tingut entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament.

2.- Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent d’aquest
Ajuntament, vostè podrà entendre que la seva sol·licitud HA SIGUT DESESTIMADA per silenci
administratiu.

• La desestimació per silenci administratiu té només els efectes de permetre als interessats la
interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent.

• La resolució expressa posterior al venciment del termini s’adoptarà per l’òrgan competent sense
cap vinculació al sentit del silenci.

• En el supòsit que l’Ajuntament no dictara resolució expressa, el termini per a interposar el recurs
de reposició, amb caràcter potestatiu, serà de tres mesos comptadors a partir del dia següent a
aquell que acabe el termini màxim establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat.

Transcorregut el dit termini, únicament podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu, sense perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.

• Els terminis per a interposar el recurs contenciós administratiu, bé davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, bé davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, segons els casos, seran els fixats en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de
juliol).  Amb caràcter general, el termini serà de sis mesos comptadors a partir del dia següent a
aquell que acabe el termini màxim establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat, si bé
caldrà tindre en compte els terminis fixats per a la resta de supòsits previstos en l’article 46 de la
referida Llei.

3.- El transcurs del termini màxim legal per a resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà
SUSPENDRE en els casos previstos a l’article 42, apartat 5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, citada
anteriorment.

El que se li comunica als efectes pertinents indicant-li que contra el present, com a acte de tràmit, no
cap recurs administratiu, sense perjudici que vostè puga interposar, per a l’adequada defensa dels seus drets, el
que estime convenient.

Almussafes,
L’ALCALDE PRESIDENT


