Ajuntament
EL BRUC

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE
D’OBRA PÚBLICA PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES ANOMENAT “CARRIL
BICI-PACIFICACIÓ PEATONAL BRUC DE DALT”.
A INSERIR AL SOBRE A
ANNEX 2: Declaració responsable per a persona jurídica INSCRITA en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya.
El/La senyor/a ............................................................. com a representant de l’empresa
....................................... DECLARA, sota la seva responsabilitat, que l’empresa a la qual
representa, com a licitador que ha presentat la millor oferta en el CONTRACTE DE
CONSTRUCCIÓ DEL CARRIL BICI-PACIFICACIÓ PEATONA BRUC DE DALT:
a) Que no té deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l’Ajuntament del Bruc.
b) Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona
d’aquelles a les que fa referència el marc vigent legal en matèria d’incompatibilitats.
c) Que la informació i documents aportats en els sobres presentats són de contingut
absolutament cert.
d) Que en la proposició presentada s’han tingut en compte les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació, condicions de treball i prevenció de
riscos laborals, i protecció del medi ambient.
e) Que l’empresa compleix amb totes les obligacions referents al 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, a la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en
endavant LOPD) i al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la LOPD, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
durant la vigència del present contracte. Aquests dos darrers en tot allò que no s’entengui
desplaçat pel Reglament europeu.
f) Que autoritzo a l’Ajuntament del Bruc perquè obtingui, també en el cas de ser finalment el
contractista i en el supòsit de pròrroga d’aquest contracte, mitjançant consulta al Registre
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Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), el certificat d’inscripció
de l’empresa:

□

SI

□ NO

g) Que en cas de ser finalment el contractista i en el supòsit de pròrroga d’aquest contracte,
autoritzo a l’Ajuntament del Bruc perquè obtingui, mitjançant consulta a l’Agència Tributària i a
la Tresoreria

General de la Seguretat Social, l’acreditació de que l’empresa es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat:

□

SI

□ NO

Nota: (en cas de no autoritzar la consulta, caldrà aportar els certificats corresponents)
h) Que de conformitat amb el que preveu l’article 133.2 de la LCSP, en cas de ser finalment el
contractista, em comprometo a respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual
tingui accés amb motiu de l’execució del contracte d’acord amb el que disposa la clàusula
Confidencialitat de la informació del plec de clàusules administratives particulars que regeix
aquesta contractació.
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)
Signatura del representant i segell de l’empresa

