
 

ANNEX II: AUTORITZACIÓ DE SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS
ANEXO II: AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

PERSONA INTERESADA · PERSONA INTERESADA

Nom i llinatges · Nombre y apellidos NIF/NIE/CIF/Pas.

Data de naixement · Fecha de nacimiento Nom del pare · Nombre del padre Nom de la mare · Nombre de la madre

Adreça postal · Dirección postal CP Localitat o municipi · Localidad o municipio

Província · Provincia Telèfon · Teléfono Fax Adreça electrònica · Dirección electrónica

D'acord amb el que estableix l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades aquí recollides passen a formar
part d'un fitxer automatitzat de titularitat de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb la finalitat de realitzar els tràmits administratius de la seva
competència . Es pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.
De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, los datos aquí recogidos pasan a
formar  parte  de  un  fichero  automatizado  de  titularidad  del  Ayuntamiento  de  Sant  Antoni  de  Portmany,  con  la  finalidad  de  realizar  los  trámites
administrativos  de su competencia.  Se puede ejercer  el  derecho de acceso,  rectificación,  cancelación y  oposición en las  Oficinas de Atención al
Ciudadano.

AUTORITZO · AUTORIZO

- A l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a sol·licitar la informació dels antecedents relacionats amb la meva persona en
el Registre Central de Penats i Rebels, a través de la Gerència Territorial de Balears del Ministeri de Justícia.
- Al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany a solicitar la información de los antecedentes relacionados con mi persona en el
Registro Central de Penados y Rebeldes, por conducto de la Gerencia Territorial de Baleares del Ministerio de Justicia.

MOTIU PEL QUAL ES FORMULA LA PETICIÓ · MOTIVO POR EL CUAL SE FORMULA LA PETICIÓN:

-  Convocatòria anual i de les proves d'aptitud, per a l'obtenció del permís municipal de taxista de l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany, per a l'obtenció de la qual es requereix no tenir antecedents penals en el registre central de penats i
Rebels del Ministeri de Justícia.
- Convocatoria anual y de las pruebas de aptitud, para la obtención del permiso municipal de taxista del Ayuntamiento de Sant Antoni
de Portmany, para la obtención de la cual se requiere carecer de antecedentes penales en el registro Central de Penados y Rebeldes
del Ministerio de Justicia.

NORMA LEGAL EN QUÈ ES FONAMENTA · NORMA LEGAL EN LA QUE SE FUNDAMENTA:

-  Bases generals reguladores de la convocatòria anual i de les proves d'aptitud, per a l'obtenció del permís municipal de
taxista de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
- Bases generales reguladoras de la convocatoria anual y de las pruebas de aptitud, para la obtención del permiso municipal de
taxista del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR · DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:

- NIF / NIE / Passaport per la seva compulsa.
- NIF / NIE / Pasaporte para su compulsa .

Sant Antoni de Portmany, d’/de de

(Firma)     (Firma del 
Secretari)



 

DILIGÈNCIA DE L'AUTORITAT COMPETENT · DILIGENCIA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

A dia de la data · A día de la fecha:

- NO hi ha constància de nota penal, als efectes sol·licitats, que faci referència a la persona de la filiació indicada.
- NO hay constancia de nota penal, a los efectos solicitados, que haga referencia a la persona de la filiación indicada.

- SI hi ha constància de nota penal, als efectes sol·licitats, que faci referència a la persona de la filiació indicada.
- SI hay constancia de nota penal, a los efectos solicitados, que haga referencia a la persona de la filiación indicada.

Signatura i segell del funcionari o autoritat competent.
Firma y sello del funcionario o autoridad competente.

Segell del registre · Sello del registro
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