
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

SOL·LICITUD PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS MUNICIPAL DE TAXISTA
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e-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net      -     web: www.puigpunyent.es
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

REGISTRE D'ENTRADA

NÚM............................

DATA...........................

Declara:

Que m'he assabentat de la convocatòria per a l'obtenció del permís municipal de taxista de l'Ajuntament
de Puigpunyent.

Adjunta la documentació
següent:

Fotocòpia del DNI

2 fotografies de carnet

Fotocòpia del permís de conduir exigit (B)

Certificat metge acreditatiu de no patir cap malaltia infecto-contagiosa o impediment físic que imposibiliti
o dificulti el normal exercici de la professió.

Demana que es tengui per presentada i acceptada la documentació que s'adjunta i ser admès a la prova d'aptitud

Acreditació del pagament de la taxa per concessió del permís municipal de taxista.

per acreditar el coneixement del terme municipal de Puigpunyent, els itineraris entre els diferents nuclis de població i
els llocs principals, les normes de trànsit, circulació de vehicle a motor i seguretat vial, el Reglament municipal i la
resta de normes relatives al servei d'auto taxi, per tal d'obtenir el permís munnicipal de taxista.
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Declara:
Adjunta la documentació següent:
Demana 
que es tengui per presentada i acceptada la documentació que s'adjunta i ser admès a la prova d'aptitud 
per acreditar el coneixement del terme municipal de Puigpunyent, els itineraris entre els diferents nuclis de població i els llocs principals, les normes de trànsit, circulació de vehicle a motor i seguretat vial, el Reglament municipal i la resta de normes relatives al servei d'auto taxi, per tal d'obtenir el permís munnicipal de taxista.
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