Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT BARRAQUES 2018
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / ASSOCIACIÓ / ENTITAT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT LEGAL
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL·LICITO
Llicència per l’ocupació temporal del domini públic per muntar una barraca amb motiu de la Festa Major 2018
Opció A : 14 d’agost

Opció B : 23, 24, 25 d’agost

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

Document acreditatiu del nombre de socis reals que formen part activament de l’entitat (2017).
Document de compromís de la destinació integra dels beneficis obtinguts amb aquesta activitat.
Documentació que acrediti la correcta inscripció i legalització de l’entitat, si no s’ha presentat anteriorment.

4. PERSONES REPRESENTANTS DE L’ENTITAT
1

I069-N2-IMP-V002

UT: SP - JOVENTUT

2

Nom i cognoms
Telèfon
Nom i cognoms
Telèfon

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro sota la meva responsabilitat:
Que assumeixo íntegrament el contingut de les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a l’ocupació
temporal del domini públic mitjançant baraques amb motiu de la Festa Major de Tordera 2018, aprovades per acord de
la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de març de 2018.
Tordera,
Signatura,

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Joventut responsabilitat de l’Ajuntament de
Tordera. Conforme als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que pot exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera.
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