Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Sollicitant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:
Representant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:

Província:

Província:

DNI:
núm.
CP
Fax:

pis
tel.

porta

DNI:
núm.
CP
Fax:

pis
tel.

porta

EXPOSO:
Que segons les bases del concurs per l’adjudicació de les parades lliures als mercats setmanals no sedentaris de Sant
Pere de Ribes, aprovada per la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2011 i publicada al BOP.
I DECLARO RESPONSABLEMENT que compleixo tots i cadascun dels requisits establerts per les bases del concurs, i
presentaré la documentació acreditativa en cas d’adjudicació de la parada a la meva persona.
- Estar donat d’alta i al corrent de pagament al règim de la Seguretat Social.
- Estar donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
- Complir els requisits que estableixen reglamentàriament referent al producte a vendre.
- Assegurança de responsabilitat civil vigent o compromís de contractar-la.
- Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte a vendre.

SOLLICITO:
Prendre part al sorteig per l’adjudicació de la parada núm.: ____ de ______ metres, al mercat del nucli de __________
___ ( Poseu-hi RIBES o LES ROQUETES) per a la venda de ____________________________________ ( Poseu-hi el
producte que té assignat la parada de referència).

Autorització notificació electrònica

Documents que acompanya:

Qui sollicita i/o qui representa atorga el seu consentiment (en virtut de - Fotocopia carnet d’identitat
l’article 41 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment - En cas de ser estranger no membre de la Unió
administratiu comú de les administracions públiques) per rebre les Europea, permís de residència i treball.
notificacions referents a aquesta sollicitud per mitjà electrònic.

Signatura
Signatura i data:
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades. Per més informació adreçar-se a
http://www.santperederibes.cat o directament a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

