Imprimir formulari

SERVEIS TERRITORIALS
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A SELECCIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA VENDA PRODUCTES PIROTÈCNICS

435 - XIII.10.4.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població

Telèfon(s)

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Representant

EXPOSO

1. Que sol·licito l'admissió al procediment de selecció per a l'adjudicació de les llicències temporals d'ocupació de
la via pública per a la venda de productes pirotècnics.
2. Que estic assabentat que l'exercici d'aquesta activitat requereix l'autorització governativa. I accepto plenament
les normes que regulen aquest procediment i les obligacions que se'n derivin, com a participant i com a
adjudicatari.
3. Que adjunto la documentació següent per a la participació en el procediment de selecció (sorteig):
- En cas que el signatari sigui representant dels titulars, acreditació del poder que actua
4. En cas de resultar seleccionats em comprometo a presentar la documentació restant en els terminis establerts
a les normes que regulen aquest procediment, segons l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i via
pública.
SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, m'admeteu al procediment de selecció per a
l'adjudicació de les llicències temporals d'ocupació de la via pública per a la venda de productes pirotècnics.
Salt,

de

de 20

Signatura:

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 gestió de sol·licituds de realització d'activitats
que requereixen llicència d'obra i control d'ocupació de la via pública. 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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