ANNEX I

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En ............................................................................. amb DNI núm . ........................... en nom
propi (o en representació́ de ................................................................................) amb domicili per
a

notificacions

a

..................

al

carrer

.........................................................................

telèfon........................ fax ......................... i correu electrònic...................................................,
manifesto que assabentat del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació́
del contracte del DE SERVEIS DE SOCORRISME, NETEJA I CONTROL D’ACCESSOS PER LA PISCINA
MUNICIPAL DEL BRUC PER L’ANY 2021.

DECLARO RESPONSABLEMENT:
a) Que l'entitat a la que represento compleix les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració́; els requisits de solvència d'aquest Plec; té la capacitat d 'obrar
i no està incursa en cap de les prohibicions de contractar que s 'estableixen a l'article 71 de la
LCSP. (En el cas que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut

, a

tributar o bé al c ompliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la
legislació́ vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració́
responsable, especificant el supòsit legal d’exempció que concorre.)

b) Que l'entitat a la que represento està al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

c) Que no forma part dels òrgans de govern o administració́ de l’entitat a la que represento cap
persona d'aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre
incompatibilitats

d'alts

càrrecs,

així́

com

la

Llei

21/1987,

de

26

de

novembre,

d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració́ de la Generalitat, i la Llei 13/2005,
de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

d) Que d'acord amb l'article 139 del LCSP i l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, l'entitat a la que represento:
1. No pertany a cap grup empresarial
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2. Pertany al grup empresarial .................................... del que formen part les
societats següents: ..........................
e) Que l’entitat a la que represento té subscrita una pò lissa de responsabilitat civil d’import
_____________ € per sinistre i un sublímit per víctima, incloent l’accident de treball, de
____________ €.

f)

Que el domicili per a la pràctica de notificacions de l’entitat a la que represento és
.......................................................................... i l’adreça de correu electrònic a efectes de
comunicacions és ....................................................................

g) Que l’adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les
notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la persona autoritzada per accedir a
les notificacions electròniques; el número de telèfon mòbil on rebre els avisos esmentats, per
accedir a notificacions; és:..............................

h) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.

i)

Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la
qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida
per contractar, inclòs l’oferta econòmica.
Apartats a incloure en la declaració, només si s’escau:

aa) Que l’entitat a la que represento se sotmet a la Jurisdicció́ dels Jutjats i Tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir
del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al
licitador. (En el cas d’empreses estrangeres).
bb) Que l’entitat a la que represento està integrada per un nombre de treballadors discapacitats
no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2
del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
cc) Que l’entitat a la que represento disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. (Lloc, data i signatura).
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