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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Qui
sotasigna
el/la
senyor/a
......................................................
..............................., amb DNI/NIE núm............................., en nom propi / en
qualitat
de
representant
legal
de
la
persona
física/jurídica
.............................................................................................., amb NIF núm.
.............................., i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de
GESTIO I PROGRAMA DE DINAMITZACIO SOCIOCULTURAL DEL CENTRE CÍVIC
PARC SANDARU, amb incorporació de mesures socials, núm. Contracte 18003428,
núm. Expedient 20191001, tramitat pel Departament de Recursos Interns del
Districte de Sant Martí, es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a les següents
millores:

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que no està incurs en prohibició de contractar
Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb
l’Ajuntament de Barcelona
Que compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en
el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació
Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals
Que compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes

no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en
aquest mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers
concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en
el perfil de contractant de què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos
fiscals.

Que es compromet , en cas de ser adjudicatari, a disposar de la certificació
negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels
treballadors que executaran aquest contracte.

Que la garantia definitiva, en cas de resultar adjudicatari, la constituirà:
mitjançant la modalitat de retenció del preu
o
davant la Tresoreria de l’Ajuntament (Pl. Sant Miquel, núm. 1, planta 1,
Edifici Novíssim)
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Per a empreses de més de 50 treballadors:
Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre particular
de treballadors amb discapacitat .................... i el percentatge que representen
aquests últims respecte la plantilla global és del ...................
o
Què ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes

Per a empreses que conformen grup empresarial
Què l’empresa .................................. forma part del grup empresarial
................................. i que l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les
empreses)............................ es presenta/en també a la present licitació.
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori
espanyol
Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció 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 s’escau, al fur jurisdiccional estranger
que pugui correspondre al licitador.

AUTORITZA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a
través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar
adjudicatari del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte;
a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o
a través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les
dades justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en cas
de resultar adjudicatari del procediment de licitació i durant tota la vigència del
contracte;
DESIGNA I ACCEPTA
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent
adreça de correu electrònic (@): ...................................................................

Localitat, data i signatura de la persona declarant

