Imprimir
formulari

POLICIA LOCAL
SOL·LICITUD D'ADSCRIPCIÓ DE CONDUCTOR ASSALARIAT A LLICÈNCIA DE TAXI
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

211 - XI.4.

Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

EXPOSO

Que aporto la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia del permís de conduir (BTP)
- Dues fotografies
- Fotocòpia del document que acredita l'afiliació a la Seguretat Social en règim de dedicació plena inscrit en
l'empresa del titular de la llicència del taxi, Sr./a:
DECLARO

1. Que no pateixo cap malaltia infectocontagiosa o impediment físic que impossibiliti o dificulti l'exercici normal
de la professió, i compleixo els altres requisits que disposa la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària i els seus reglaments i els que assenyala expressament, amb caràcter general, la Direcció
General de Trànsit.
2. En compliment d'allò previst a l'art. 2 de la Llei 68/1980, d'1 de desembre, sobre expedició de certificacions
sobre conducta ciutadana:
a) Que no em trobo inculpat/da o processat/da.
b) Que no se m'ha aplicat cap mesura de seguretat i no estic implicat/da en diligències seguides en
procediment basat en la Llei de perillositat social.
c) Que no he estat condemnat/da en judici de faltes durant els tres anys immediatament anteriors a la
present declaració.
d) Que en els tres anys immediatament anteriors a la data d'aquesta declaració no se m'ha imposat
sanció governativa com a conseqüència d'expedient administratiu sancionador per fets que guardin relació
directa amb l'objecte de l'expedient en el qual s'exigeixi la certificació o informe de conducta.
Per tot això,
SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, es procedeixi a adscriure'm com a conductor/a
assalariat/da de la llicència de taxi de Salt, núm.
i s'expedeixi el corresponent permís
municipal de conduir taxi.
CONFORMITAT DEL / LA TITULAR DE LA LLICÈNCIA

Nom i cognoms
Salt,

DNI

de

de 20

Signatura del titular de la llicència:

Signatura del sol·licitant:

En cas de signar digitalment, fer-ho primer en aquest requadre.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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