Sol·licitud genèrica de l'Ajuntament de Lleida
Data de sol·licitud: 21/12/2021 10:20
Codi de sol·licitud: 5NPDTEVUB5
Data de registre: 21/12/2021 10:21
Codi de registre: E/44613-2021
ACTUA COM A
Persona interessada
Actua com a

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
FEDERACIO PROVINCIAL D'HOSTALERIA DE LLEIDA
Nom i cognoms
DNI/NIF

G25027608

Document d'identificació

DADES DE LA SOL·LICITUD
A L'IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE (NEGOCIAT D'INDUSTRIES I ACTIVITATS I NEGOCIAT
Departament o àrea al qual adreceuDE MOBILITAT)
la vostra sol·licitud
No
La sol·licitud està relacionada amb
un expedient ja iniciat?
Si la resposta anterior és
afirmativa, indiqueu el número
d'expedient a què es correspon
Assumpte
Exposo

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PROVISIONAL I EXTRAORDINARIA PER ACTIVITATS
RECREATIVES MUSICALS PER FER ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ
PRIMER.- Atès l'imminent tancament de l'oci nocturn anunciat ahir dilluns 20/12/2021 pel
Departament de Salut de la Generalitat, i les greus conseqüències econòmiques que
suposarà per al sector de l'oci nocturn, interessa a aquesta organització empresarial que
l'Ajuntament de Lleida dicti Decret pel qual resolgui autoritzar de manera provisional i
extraordinària als titulars dels establiments que desenvolupen activitats recreatives
musicals (p. ex. discoteca, sales de ball, sales de festes, bars musicals, etc.), el
desenvolupament d’aquella part de la seva activitat de contingut purament de restauració.
SEGON.- Cal recordar que aquest Ajuntament ja va autoritzar a les activitats recreatives
musicals exercir de manera provisional i extraordinària l'activitat de restauració pels
Decrets dictats pel Tinent d’Alcalde de La Paeria al novembre de 2020 i al juliol de 2021,
períodes en què la Generalitat també va ordenar el tancament de l'oci nocturn.

Sol·licito

TERCER.- Així mateix, interessa a aquesta organització empresarial que les activitats
recreatives musicals puguin sol·licitar l'ocupació de la via pública amb vetlladors
(terrasses), tal i com aquest Ajuntament ja va autoritzar amb motiu dels dos anteriors
tancaments del sector de l'oci nocturn ordenats per la Generalitat de Catalunya.
Que est tingui per presentat aquest escrit, i previs els tràmits oportuns, amb caràcter
urgent i immediat, es dicti Decret pel qual s'autoritzi de forma provisional i extraordinària a
les activitats recreatives musicals a exercir l'activitat de restauració, així com la possibilitat
que puguin sol·licitar l'ocupació de la via pública amb vetlladors (terrasses).

Documentació adjunta

AVISOS, COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS
En suport electrònic
Canal de notificació

Correu electrònic

federacio@hostaler.org
619951699

Telèfon mòbil
Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) es podran utilitzar
per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.
La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits. A aquests efectes, se us
podran enviar avisos mitjançant el correu electrònic o el telèfon que ens heu indicat en l’apartat anterior.

CONSULTA DE DADES O OBTENCIÓ DE DOCUMENTS PER A LA GESTIÓ D'AQUEST PROCEDIMENT

D’acord amb l’art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
per verificar el compliment de la normativa relativa a aquest procediment, l’Ajuntament de Lleida accedirà o obtindrà les dades
o documents de les administracions corresponents relacionades amb el vostre expedient.
En cas que us oposeu a què fem aquestes consultes, haureu d'acreditar els requisits sol·licitats aportant la documentació
que se us requereixi.
No

M'oposo a què l'Ajuntament de Lleida faci les consultes necessàries per a la gestió d'aquest procediment i
aportaré, per tant, la documentació que se'm requereixi per a aquesta tramitació.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Les dades recollides s’incorporaran i tractaran en l’activitat de tractament Registre d’entrada i sortida, responsabilitat de
l’Ajuntament de Lleida, situat a la pl. Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus
drets. La finalitat és la gestió del registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament. El tractament de dades queda legitimat amb el
compliment d’una obligació legal de l’Ajuntament en virtut de l’art. 6.1 c) del Reglament General de Protecció de Dades en relació
amb l’article 16 de la Llei de Procediment Administratiu Comú. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits
previstos en l’ordenament jurídic. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos
al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic del DPD: dpd@paeria.cat . INFORMACIÓ DETALLADA a
l’adreça www.paeria.cat/protecciodades/paeria-registre/ca
Si

He llegit i accepto tots els termes anteriors

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
Si

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la
responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest
formulari i els documents que annexo. (D'acord amb l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques)

SIGNAT DIGITALMENT PER
RAMON SOLSONA VILA - 78148691G - G25027608

