Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL
Dades de l’expedient
Departament:
Objecte:
Número:

Dades de la persona interessada
Nom o Denominació social

NIF/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF/NIE

SI

NO autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital – es rebrà alerta al correu electrònic)

SOL·LICITO:
-

Concórrer i ser admès al procediment d’atorgament a dalt indicat, acceptant íntegrament les prescripcions tècniques
reguladores i/o memòria valorada annexes a la invitació rebuda, i

-

Que l’oferta presentada sigui avaluada per l’òrgan competent de l’Ajuntament.

DECLARO
Que estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Que conec i accepto les bases que regulen aquest procediment, amb les obligacions previstes i requisits aprovats.

AUTORITZO
A l’Ajuntament d’Abrera a sol·licitar i obtenir la informació necessària de les Administracions o organismes corresponents per tal
de verificar la personalitat del sol·licitant o persona que el representi legalment per tal de verificar el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:


Oferta econòmica



Projecte de gestió de barra de bar



Informe de vida laboral amb experiència mínima d’un any en empreses del sector restauració



Declaració responsable de compromís del compliment de la normativa laboral i higiènico-sanitària (en el revers)

Signatura i segell de la persona sol·licitant

Localitat i data:
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran
utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar la sol·licitud llicència d’ocupació temporal i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El
responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informació@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPROMÍS DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
LABORAL I HIGIÈNICO-SANITÀRIA PEL QUE RESPECTA AL PERSONAL ENCARREGAT
DE LA BARRA DEL BAR I COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
PREVISTES EN AQUESTES BASES
L’Ajuntament d’Abrera podrà comprovar la veracitat de les dades declarades i sol·licitar al representant legal de l’activitat la
informació complementària que consideri necessària per garantir que es compleix la legislació sanitària bàsica i específica dels
sectors motiu de l’activitat.
Com a resultat de les actuacions de vigilància i control, es podrà requerir al titular o representant legal de l’activitat l’adopció de
mesures correctores, limitar o suspendre l’activitat, així com establir qualsevol altra mesura cautelar amb la finalitat de controlar
el risc per a la salut i garantir la protecció dels consumidors.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
En qualitat de titular o representant legal de l’establiment, declaro sota la meva responsabilitat que les presents dades són
exactes en relació a:
1.

Que el servei de bar del qual sóc el/la representant legal, compleix i aplica els requisits establerts en la legislació
sanitària bàsica i específica dels sectors motiu de l’activitat a prestar, i que em comprometo a respectar-los.

2.

Que tot el personal que prestarà serveis en aquesta activitat ha rebut la formació adequada en higiene i manipulació
d’aliments i disposa del corresponent document acreditatiu.

3.

Que em comprometo a complir aquests requisits mentre s’exerceixi l’activitat.

4.

Que, així mateix, em comprometo al compliment de les obligacions previstes en les bases del present concurs i
requisits aprovats.

5.

Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/ada que l’Administració pot
comprovar la veracitat de les dades declarades.

Signatura de la persona sol·licitant:

Localitat i data:
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran
utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar la sol·licitud llicència d’ocupació temporal i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El
responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informació@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament

