
EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL

C I U T A T  D ’ A M P O S T A

MODEL DE SOL·LICITUD:

....................................................amb  domicili  al  C/................  número  .....

d’Amposta,  amb  número  de  telèfon  ...................,  titular  del  DNI

número ...................., 

E X P O S O

I- Que Compleixo Totes les Condicions dels Aspirants exigides a les Clàusules

reguladores de les Condicions i Criteris de Selecció per l’Adjudicació de la Llicència

Temporal d’Ús Privatiu de l’Habitage de l’Escola Miquel Granell d'aquest municipi.

II- Que Totes les Dades que facilito i la Documentació que adjunto a aquesta

sol·licitud són certes.

III-  Que Conec i  Accepto les condicions determinades per l'Ajuntament per a

l'adjudicació  de  la  llicència  temporal  d'ús  privatiu  de  l'habitatge  esmentat,

adquirint, cas de resultar adjudicatari, el compromís de portar a terme el més

estricte compliment de les mateixes.

Adjunto a la present la documentació fixada a les condicions aprovades.

Per l'anterior,

D E M A N O

Que previ els tràmits oportuns, em sigui adjudicat l'ús de l'habitatge.

(lloc, data i signatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL

C I U T A T  D ’ A M P O S T A

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TENIR ANTECEDENTS PENALS

(Document ANNEX a la Sol·licitud ):

....................................................amb  domicili  al  C/................  número  .....

d’Amposta,  amb  número  de  telèfon  ...................,  titular  del  DNI

número ...................., 

E X P O S O

Que atès que estic interessat en adjudicar-me la llicència temporal d’ús privatiu de

l’Habitatge municipal ubicat a l’Escola Miquel Granell i, donat que la clàusula 2.d)

del  Plec  de  Clàusules  reguladores  del  procés  d’adjudicació  d’aquesta  llicència

disposa  que  un  dels  requisits  que  han  de  tenir  els  aspirants  és  no  tenir

antecedents penals i, a tal efecte s’imposa el deure als participants en aquest

procediment de complimentar el model de Declaració de no tenir-ne; per tot això

DECLARO

I-  NO  tenir  Antecedents  Penals  als  efectes  de  participar  en  el  procediment

d’adjudicació de la llicència d’ús privatiu de l’Habitatge de l’Escola Miquel Granell 

II  –  Que  en  cas  d’obtenir  la  màxima  puntuació  en  el  procés,  autoritzar  a

l’Ajuntament d’acord amb els Plecs reguladors del mateix, a demanar el certificat

corresponent a l’autoritat competent.

(lloc, data i signatura)

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA


	EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
	CIUTAT D’AMPOSTA

