MODEL DE SOL·LICITUD PER L’ADJUDICACIÓ DE LES PARADES AMB TRANSMISSIÓ ECONÒMICA I DE LES
PARADES VACANTS EN EL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE CASTELLDEFELS DE L’ANY 2019.
DADES DEL SOL·LICITANT

Nom o raó social

DNI/NIE/CIF

Adreça

Població

Telèfon

Codi postal

Correu electrònic

En representació (si escau)

Assabentat/da de l’anunci publicat per optar a l’atorgament a una de les 6 parades amb TRANSMISSIÒ ECONÒMICA
situades a la RBL. BLAS INFANTE (BI) i/o a una de les 14 parades VACANTS situades al C M. AURÈLIA CAPMANY (AC) en
el mercat de venda no sedentària de Castelldefels, fa constar:
Que accepta íntegrament les condicions de l’Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de
Castelldefels i les condicions de la resolució per l’atorgament de les esmentades parades.
Que acompanya la documentació preceptiva per tramitar la sol·licitud de la concessió.
S O L . L I C I T A:

Que se li atorgui la concessió d’una parada amb TRANMISSIÒ ECONÒMICA situada a la RBL. BLAS INFANTE (BI), per la
venda no sedentària de l’article, metres i import que li correspongui i que s’assenyala a continuació:
Núm. parada

Gènere/article

metres

□ SI sóc titular en el mercat de venda no sedentària de Castelldefels
□ NO sóc titular en el mercat de venda no sedentària de Castelldefels

Import transmissió

Parada:

______________________________________________________________________
Que se li atorgui la concessió d’una parada VACANT situada al C M. AURÈLIA CAPMANY (AC), per la venda no sedentària
de l’article i metres que li correspongui i que s’assenyala a continuació:

Núm. parada

Gènere/article

metres

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR :

□ Còpia DNI/NIE o CIF en cas de persona jurídica i DNI o NIE del representant ( si escau).
□ Còpia de les escriptures de la societat i poders de la representació (si escau).
□ Fotografies de la parada amb l’exposició dels articles i una relació dels articles de venda.
□ Proposta o la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 150.000,00 €.
□ Còpia de la targeta/autorització, degudament renovada, com a titular d’una parada a Castelldefels (si escau).
□ Annexa adjunt degudament emplenat i signat.

Signatura/ Firma _______________________________

Data / Fecha ___________________________________

L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Castelldefels per a gestionar la
sol・licitut i el servei. Les seves no seran cedides a tercers. Les seves dades seran conservades com a part del registre d’expedients de
l’Ajuntament. Per a mes informacio consulti la nostra politica de privacitat.
Aixi mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’acces, rectificacio, supressio i la resta dels seus drets mitjancant la
remissio d’un escrit dirigit al Delegat de Proteccio de Dades a la seguent adreca: Ajuntament de Castelldefels, Placa de l’Esglesia no 1,
08860 Castelldefels (Barcelona).
Le informamos que sus datos serán incorporados a un tratamiento responsabilidad del Ayuntamiento de Castelldefels para gestionar la
solicitud y el servicio. Sus datos no serán cedidos a terceros. Sus datos serán conservados como parte del registro de expedientes del
Ayuntamiento. Para más información consulte nuestra política de privacidad.
Asimismo se informa de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de sus derecho por escrito
dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos en la siguiente Dirección: Ayuntamiento de Castelldefels, Plaza de la Iglesia nº 1, 08860
Castelldefels (Barcelona)

IL.LMA. SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

ANNEX

Nom o raó social: ________________________________________________________________________
DNI/NIF/CIF: ____________________________________________________________________________
En representació (si escau): ________________________________________________________________
1.- MANIFESTA que, està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social .
2.- DECLARA que no es troba incorregut en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb
l'Administració Pública que determina l'art. 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
3.- DECLARA no haver estat titular en els últims 5 anys, d’una parada en el mercat de venda no sedentària
de l’Ajuntament de Castelldefels, en cas de cessament voluntari de la llicència.
4.- En cas de ser adjudicatari de la concessió:
a) ES COMPROMET a no transmetre la llicència i no modificar el gènere o article en un període mínim de 5
anys.
b) ES COMPROMET a la recollida dels residus un cop finalitzada l’activitat i a reciclar-los.
c) ES COMPROMET a la subscripció amb una entitat asseguradora l’Assegurança de responsabilitat civil
per un import de 150.000,00 €.
5.- DECLARA que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.

Castelldefels, a ____ d’octubre de 2019

Signatura, nom, cognoms i DNI

