MODEL DE SOL·LICITUD PER L’ADJUDICACIÓ DE LES PARADES VACANTS EN EL MERCAT DE VENDA NO
SEDENTÀRIA DE CASTELLDEFELS DE L’ANY 2018.
DADES DEL SOL·LICITANT

Nom o raó social
Adreça
Telèfon

DNI/NIE/CIF
Població

Codi postal

Correu electrònic

En representació (si escau)

Assabentat/da de l’anunci publicat per optar a l’atorgament a una de les 12 parades buides 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 per la venda no sedentària de l’article que li correspongui i que s’assenyala a
continuació:

DENOMINACIÓ
PARADA

ARTICLE DE
VENDA

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 €
Annexa adjunt degudament emplenat i signat

Signatura/ Firma _______________________________

Data / Fecha ___________________________________

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 10 anys, d’una parada en el mercat de venda no sedentària
de l’Ajuntament de Castelldefels, en cas de revocació 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 2018

Signatura, nom, cognoms i DNI

