
 

 

Dies 3,4 i 5 de febrer de 2023 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

VI.Fira de l’Economia Social i Cooperativa a Molins de Rei 

DADES COOPERATIVA 

Nom  ..................................................................................................................................................................................... 

Persona de contacte .......................................................... Telèfon .................................... Mòbil ....................................... 

e-mail .................................................................................................web ........................................................................... 

Adreça .................................................................................................Població ............................................ CP................. 

Número socis ....................................................................................................................................................................... 

Descripció activitat ......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

DADES FISCALS DE LA COOPERATIVA 

Nom fiscal ....................................................................................................................... NIF ........................................................…... 

Adreça fiscal ................................................................................................... Població ....................................................................... 

CP .......................... Província .......................................................................... País ............................................................................. 

 
La participació és gratuïta. No té cap cost per vosaltres. Inicialment es pot participar en una franja horària que podeu 
triar de les que apareixen a continuació. En cas de no tenir demanda en totes les franges us podrem oferir més en el 
moment de la confirmació. 

 

- Divendres 3 de febrer  de 16 a 21h 
- Dissabte 4 de febrer de 10 a 15h 
- Dissabte   4 de febrer de 16 a 21h 
- Diumenge 5 de febrer de 10 a 15h 
- Diumenge 5 de febrer de 16 a 21h 

 

Condicions de participació 
 

 Termini de presentació de la sol·licitud de participació a l’estand el 29 de gener de    2023. 

 L’adjudicació de plaça no serà efectiva fins que s’hagi fet la confirmació per part de l’Ajuntament de Molins 

de Rei.  

 El criteri de selecció i prioritat horària serà per ordre d’arribada de les sol·licituds. La confirmació es farà el 

30 de gener de 2023, un cop valorades totes les sol·licituds rebudes. 

 
Més informació: 
Telèfon 93 668 48 12 c/e: smi@molinsderei.cat 
Horari d’oficina: de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores 

 

Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila, de l’Ajuntament de Molins de Rei a fi 
de realitzar les gestions, serveis o tràmits oferts i/ o impulsats per aquesta àrea. Les seves dades podran ésser facilitades a d'altres administracions públiques per a 
l'estricte compliment de les obligacions legals o pel compliment de les obligacions derivades de les seves sol•licituds. L’ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de 
Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició és empresa@molinsderei.cat o personalment a pl. del 
Mercat, 5-6, Molins de Rei. 

 

□ He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat (www.espaiempresa.cat) 

 
Signatura sol·licitant 

 
Molins de Rei, ...................... de ........................................ de 20.............. 
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