AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 258/2022
Descripció.: Llicència d'ocupació del domini públic per activitat de Bar FM 2022

ANNEX 3:
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/La Sr./Sra. _____________________________________, amb DNI núm.
___________________,
actuant
en
nom
i
representació
de
_______________________________________, amb CIF: _____________________.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
PRIMER.- Que accepto de manera incondicionada el contingut d’aquestes bases.
SEGON.- Que l’entitat, club o associació a la que represento compleix les condicions
següents d’acord amb l’establert en aquestes bases:
1) Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents.
2) Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Administració, previstes a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
3) Que assumeixo el compromís de compliment de les obligacions previstes en
aquestes bases.
4) Que els guanys obtinguts per aquesta concessió es destinaran a altres activitats
de caire social, juvenil, cultural o esportiu al municipi d’Oliana, en cas de ser una
entitat, associació o club sense ànim de lucre.
5) Que assumeixo el compromís de contractació de l’assegurança de
responsabilitat civil obligatòria i que aportaré còpia de la pòlissa i el rebut de
pagament un cop contractada l’assegurança i com a màxim el dia 29 de juliol de
2022.
TERCER- Que em comprometo a aportar la documentació justificativa dels punts
anteriors, sempre que em sigui requerida.
I per a què consti als efectes oportuns signo la present declaració.
(Lloc, data i signatura del/la declarant)

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que
les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per Registre d’entrada i sortida de documents a l’Ajuntament.
El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament d’Oliana, i podrà dirigir-se a l’Ajuntament per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a l’adreça: Ajuntament d’Oliana, Plaça 1 d’octubre, s/n
25790 Oliana, Lleida.
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