ANNEX 2: ALTRES DECLARACIONS

El/la Sr./Sra.

amb DNI núm.

en nom propi
en nom i representació de l’empresa licitadora:
amb NIF
i domicili social a
actuant com a:
segons escriptura pública atorgada davant el Notari de

(lloc)

el/la Sr./Sra
en data

i número de protocol

DECLARA, sota la seva responsabilitat , com a empresa licitadora del contracte de serveis de
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE “ALT CAMP: HISTÒRIA I PATRIMONI, LES ARRELS D’UNA
TERRA”, publicat en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal de l’Alt Camp,

Que es compromet a l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals i/o materials
indicats al punt G.3 del Quadre de Característiques.
( si s’escau ) Que compleix la solvència pels següents mitjans externs:

Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, laborals i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de
12 d’octubre i que l’empresa a la que representa autoritza al Consell Comarcal de l’Alt Camp, en
la seva condició d’Administració contractant per que accedeixi a la informació que acredita que
es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries.

( si s’escau ) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa del fur propi.

➔ Que el perfil d’empresa és:

PIME (petita i mitjana empresa)

no és PIME

➔ Que l’empresa que representa té una plantilla de persones treballadores formada per:
menys de 50 treballadors/res
més de 50 treballadors/res:
Compleix amb l’obligació que com a mínim el 2% dels treballadors/res
siguin persones amb discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de
novembre)
Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret
364/2005, de 8 d’abril, per el qual es regula el compliment alternatiu amb
caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de treballadors amb
discapacitat.
➔ Que l’empresa que representa té una plantilla de persones treballadores formada per:
més de 250 treballadors/res i compleix amb allò establert a l’article 45 de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes relatiu a
l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat.
250 o menys treballadors/res i, en compliment del conveni col·lectiu vigent, es
disposa i s’aplica d’un pla d’igualtat.
250 o menys treballadors/res i que, per conveni col·lectiu, no està obligada a tenir un
pla d’igualtat, però DECLARA la voluntat de l’empresa licitadora de garantir la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i la no discriminació de cap tipus per raó de gènere.

Que l’empresa que representa té la capacitat per aplicar, en el cas que el contracte comporti
el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives apropiades
per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la
normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

➔ Que l’empresa a la que representa vol rebre les notificacions i comunicacions electròniques
de tots els actes del procediment de contractació a les adreces electròniques següents i rebre
els avisos per missatgeria SMS als telèfons mòbils que s’indiquen:
Nom:
Primer Cognom:
Segon Cognom:
DNI:
Correu electrònic:
Telèfon mòbil:
Nom:
Primer Cognom:
Segon Cognom:
DNI:
Correu electrònic:
Telèfon mòbil:
Nom:
Primer Cognom:
Segon Cognom:
DNI:
Correu electrònic:
Telèfon mòbil:

Signatura electrònica:

