Exp.: 2021/007063
El que subscriu formula SOL·LICITUD PEL CONCURS DE LA BARRA DE BAR EN MOTIU DE LA FIRA DE LA
CERVESA ARTESANA 2021 ORGANITZADA PER L’AJUNTAMENT DE ROSES a la Il·lma. Sr/a. alcalde/ssa
president/a de l’Ajuntament de Roses, en els termes següents:

>
1

DADES IDENTIFICATIVES

INTERESSAT: PERSONA FÍSICA / PERSONA JURÍDICA
NOM I COGNOMS / DENOMINACIÓ*:
DNI/NIE/CIF*:

TELÈFON FIX:

TELÈFON MÒBIL:

TELÈFON FIX:

TELÈFON MÒBIL

DOMICILI:

REPRESENTANT
NOM I COGNOMS*:
DNI/NIE*:
DOMICILI:

2

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ

Mitjà d’avís de la notificació electrònica:
Mitjà
notificació:

3

de

 SMS. Núm. de mòbil:

 Correu-e:

 Notificació electrònica
 Lloc físic de notificació

SOL·LICITO

Participar a la Fira de la Cervesa artesana organitzada per l’Ajuntament de Roses com a associació
benèfica inscrita al Registre muncipal d’entitats ciutadanes amb el número……..
AUTORITZACIÓ

AUTORITZO a l’Ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions pertinents en relació amb el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com les altres consultes en els
registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques.
5 ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT
a) Declaració responsable conforme el sol·licitant té plena capacitat d’obrar i no estiguin sotmeses a cap
de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic

LLOC I DATA: .................................................... SIGNATURA:

>
OMPLIR PER L'AJUNTAMENT
EXP. NÚM: ..........................................

SÈRIE:................................. NEGOCIAT: .................................................

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Roses per a deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions, i l’exercici de les seves competències i funcions. Només e s cediran a
tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament.

Codi segur de verificació: 09a6b970-88da-4548-ad82-eed7f406a792.
Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

