ANNEX 1
Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ ABRERA

INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ AL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT D’UNA
LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER PRESTAR EL SERVEI DE BAR
DURANT LA FESTA DE CAP D’ANY
Dades de l’expedient
Departament:

Objecte:

Número:

Dades de l’interessat
Nom o Denominació social

CIF/NIF

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Dades del representant
Nom i cognoms

DNI/NIE

Poder:

SOL·LICITO:
Concórrer i ser admès al procediment d’atorgament de la gestió del servei a dalt indicat, i que l’oferta
presentada sigui avaluada per l’òrgan competent de l’Ajuntament conforme al règim preestablert per les
bases de la convocatòria. La sol·licitud es presenta pel lot següent:
Lot 1: gestió de la barra del bar Jove dia 01/01/18
Lot 2: gestió de la barra de la festa dels 80 al gimnàs municipal Platon dia 01/01/18

DECLARO
Que conec i accepto les bases que regulen el procediment amb les obligacions previstes en les bases del
Concurs i requisits aprovades per l’adjudicació de les barres de bar de la Festa de Cap d’Any de Joventut
i Cultura.

DOCUMENTACIÓ:
Compromís de compliment amb les obligacions previstes en aquestes bases
Oferta econòmica
Projecte de gestió de barra de bar
Informe de vida laboral amb experiència mínima d’un any en empreses del sector restauració

Signatura i segell de l’empresari/representant

Localitat i data:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió econòmica i Contractes, del que és responsable
l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels
documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves
funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una
llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic:
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal: Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça Constitució número 1, 08630
Abrera.

