
 
 

 
 
 

 
SOL·LICITUD DE PRÉSTEC DE FURGONETA. 

 
 
El/la qui subscriu, ___________________________ 
 
_________________ , amb DNI núm. ___________________ 

 
que viu a ________ telèfon: __________________________ 
 
carrer: _________________, núm. ___, en nom de l’entitat:  
 
_______________________ amb NIF: _________________  
 
Adreça de correu electrònic: __________________________ 
 
EXPOSA: 
 
 
Sol·licita la "furgo"     
 
De l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot 
 
Dies: _________________________________________ 
Hora de recollida: ___________________________________ 
Hora de tornada: __________________________________ 
 
Lloc de desplaçament i explicació de l'activitat: 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
Nom del conductor: ___________________________________ 
 
Núm. carnet de conduir: ________________________________ 
 
Telèfon: _____________________________________________ 
 
El sota signant accepta les condicions d’ús, que s’adjunten,  i es fa 
responsable de qualsevol sanció, reparació o desperfecte que pugui 
tenir el vehicle durant els dies que se’n fa ús. 
 
 

Olot, ____ d’________________ de ____ 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable del tractament  Ajuntament d’Olot. Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot, Tel. 972 27 91 00 Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat Dades de contacte del 
delegat de protecció de dades dpd@olot.cat Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot Tel. 972 27 91 18 Finalitat del tractament Gestió de persones sol·licitants i 
beneficiàries dels diferents serveis, programes i activitats desenvolupades des de l’àrea de educació i joventut de l’Ajuntament. Base jurídica  Prestació de Servei. Exercici de les 
competències pròpies de l’Administració Local d’acord amb l’article 84.2 apartat g) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 66.3 apartat o) de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, 
rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
personals i garantia dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot Podeu 
consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD Termini de conservació de les dades Terminis de conservació definit al calendari de disposició i 
accés a la documentació disponible al Portal de Transparència de l’Ajuntament. Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot 

DENEGADA PER: 

CONFORME: 

Signatura autoritzant: 

Signatura sol·licitant 

mailto:Atencioalciutada@olot.cat
http://www.olot.cat/
mailto:dpd@olot.cat
https://seu-e.cat/ca/web/olot


FURGONETA EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 

PROTOCOL i CONDICIONS DE SERVEI I D’ÚS DE LA FURGONETA  
 

1. FURGONETA EDUCACIÓ I JOVENTUT 
 
  
1.- La Furgoneta Voslkwagen Transporter amb matrícula GI-0317-BM, està adscrita a l’Àrea d’Educació 
i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, aquest vehicle facilita les diferents tasques que es fan des de l’àrea, 
tot i així quan el vehicle no s’utilitza per raons de servei propi, aquest es pot cedir. 
Quan s’utilitzi cal ser especialment respectuosos amb els vianants i els conductors d’altres 
vehicles, així com respectar escrupolosament les normes de circulació. De la mateixa manera que 
es fa amb un vehicle particular ho hem de fer especialment quan conduïm un vehicle municipal ja que 
l’estem representant. 
L’entitat cessionària no podrà cedir el vehicle a tercers, total o parcialment, ni cobrar cap import ni taxa 
per la utilització del vehicle entre els seus usuaris. 
El lloc base de la furgoneta és al carrer de davant d’Educació i Joventut, a l’AV/ Sant Joan de les 
Abadesses. 
 

2. QUI POT FER SERVIR LA FURGONETA? 
 
2.- Les entitats d’educació en el lleure de la ciutat d’Olot, les entitats d’àmbit social i les diferents àrees, 
departaments, instituts i patronats de l’Ajuntament d’Olot. La furgoneta no es pot fer servir per a ús 
personal o privat. 
 
El conductor serà només el que es faci constar a la sol·licitud i haurà de ser major de 21 anys i 
tenir una experiència mínima de conducció de dos anys.  
 

3. COM SOL·LICITAR LA FURGONETA? 
 

3.- Per fer una sol·licitud cal adreçar-se a les oficines d’Educació i Joventut, AV/Sant Joan de les 
Abadesses, 20 – 22,  Tel: 972 27 00 49 a/e joventut@olot.cat , llegir i omplir el full de sol·licitud, del qual, 
us en facilitarem una còpia. 
 
La sol·licitud ha d’estar signada pel president de l’entitat. 
Caldrà adjuntar la fotocòpia del carnet de conduir (per les dues cares) de la persona que conduirà el 
vehicle. 
 

4. COM TROBAREU EL VEHICLE I COM L’HAUREU DE TORNAR? 
 
4.- La furgoneta la trobareu neta, amb el dipòsit de gasoil ple i els seients muntats. També amb el 
cendrer buit (NO es pot fumar dins del vehicle).  
 
Caldrà tornar-la en les mateixes condicions i al mateix lloc on s’ha recollit. Els divendres caldrà anar a 
l’Àrea d’Educació i Joventut abans de les 15 h a buscar la clau. Quan acabeu el seu ús i després 
d’aparcar-la, caldrà que deixeu la clau de la furgoneta a la bústia d’Educació i Joventut. 
 
En cas que no es retorni la furgoneta o s’observin desperfectes, els tècnics d’Educació i Joventut 
efectuaran l’oportuna valoració i es transmetrà a l’entitat interessada que haurà de reposar o reparar els 
desperfectes. Educació i Joventut es reserva les accions judicials pertinents en cas de no retorn o mal 
ús de la furgoneta. 
 
 

5. QUÈ S’HA DE FER DAVANT D’UNA INCIDÈNCIA? 
 
5.- Si teniu alguna incidència, ja sigui perquè no heu trobat la furgoneta en les condicions que cal o bé 
perquè durant el seu ús heu tingut algun desperfecte o avaria, cal posar-se en contacte al més aviat 
possible amb Educació i Joventut, Tel: 972 27 00 49. 
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