Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT BARRAQUES EN
MOTIU DE LA FESTA DEL XIè ANIVERSARI DEL CASAL DE JOVES 2019
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / ASSOCIACIÓ / ENTITAT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT LEGAL
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL·LICITO
Llicència per l’ocupació temporal del domini públic per muntar una barraca amb motiu de la Festa del XIè Aniversari del
Casal de Joves 2019 el proper dimarts 30 d’abril de 2019.

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

Document acreditatiu del nombre de socis reals que formen part activament de l’entitat (2018).
Document de compromís de la destinació integra dels beneficis obtinguts amb aquesta activitat.
Documentació que acrediti la correcta inscripció i legalització de l’entitat, si no s’ha presentat anteriorment.

4. PERSONES REPRESENTANTS DE L’ENTITAT
1

I069-N2-PDP-V003

UT: SP - JOVENTUT

2

Nom i cognoms
Telèfon
Nom i cognoms
Telèfon

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro sota la meva responsabilitat:
Que assumeixo íntegrament el contingut de les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a l’ocupació
temporal del domini públic mitjançant baraques amb motiu de la Festa del XIè Aniversari del Casal de Joves 2019,
aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de març de 2019.
Tordera,
de/d’
Signatura representant legal,

de

 Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al revers.

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:

Base jurídica del tractament:

Destinataris:

Drets de les persones:

Informació addicional:

Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de les Bases reguladores
de l’atorgament de llicències per a l’ocupació temporal del domini públic mitjançant
baraques amb motiu de la Festa del XIè Aniversari del Casal de Joves 2019.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es
reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu
quan us siguin requerides.
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Tordera, o mitjançant la seu electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció
de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la
seva web o per mitjans no electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament
de
Tordera
www.seu-e.cat/web/tordera/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185
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