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L’ajuntament de Sant Lluís, amb la voluntat de millorar la senyalització de les empreses
que s’ubiquen al Polígon Industrial de Sant Lluís està preparant un cartell que es
col∙locarà a l’entrada del polígon. Aquest cartell constarà de tres cossos, tal com es veu
en el següent esquema:
10 m
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2’5 m
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La inclusió en aquest cartell informatiu és totalment opcional. Les empreses que
decideixin incloure’s en el cartell hauran de complir les següents condicions:
-

Cada empresa pagarà el seu cartell de propaganda
El cartell de propaganda de cada empresa ha d’estar d’acord amb el model
definit per l’ajuntament (annex I)
Cada empresa té dret a un únic cartell informatiu
L’ordre de col∙locació dels cartells l’establirà l’ajuntament i seguirà uns criteris
purament de proporcionalitat
Tots els cartells seran posats i retirats per la brigada municipal
No es col∙locarà cap cartell que no compleixi tots i cadascun dels requisits
establerts a l’annex I

Per tal de facilitar l’accés a la informació als usuaris, s’incorporaran uns codis QR que
permetran descarregar al mòbil, el plànol del polígon i la relació d’empreses incloses
en el cartell. És a dir que només les empreses que disposin de cartell físic podran sortir
a la relació d’empreses. Aquesta relació la mantindrà al dia l’ajuntament. És per aquest
motiu que les empreses interessades en enunciar‐se en aquest cartell, s’hauran de
posar en contacte a través dels següents mails: aodl@ajsantlluis.org o
tonigarciac@ajsantlluis.org o bé per telèfon al 971150950 ext. 385.
L’ajuntament es reserva el dret de comprovar que les empreses que es vulguin
anunciar en aquesta cartelleria, estiguin al corrent de les obligacions fiscals municipals
així com d’estar en possessió de les llicències corresponents.
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