
ANNEX 1 . «MODEL DE PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART 

En/na  , amb DNI/NIE núm.  
actuant en nom i representació d’en/na , amb CIF núm.  

, amb domicili a  , C/  , 
núm.               (CP  ),  als efectes de licitar en el procediment d’adjudicació directa 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE: 

1. No s’està en cap causa de prohibició de contractar amb l’Administració i que
s’està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i
amb l’Ajuntament, imposades per les disposicions vigents.

NOMÉS per a associacions o entitats, que ........ ]  Que està inscrita al Registre 
municipal d’associacions i entitats amb número de registre  , de 
data                     , amb el nom de 

2. Em comprometo, amb total subjecció al Plec de clàusules regulador del
procediment i els seus annexos –de contracte tipus-, que accepto íntegrament, a
arrendar el local comercial núm.       , ubicat al carrer i/o av. de                                núm.
de Badia del Vallès, objecte de la meva participació en aquest concurs i que detallo a
continuació:

a) Activitat de desenvolupar:

b) Participació activa, anualment, en els actes organitzats per l’Ajuntament de Badia del
Vallès amb motiu de la Festa Major amb la quantitat de

c) Altres consideracions ( si s’escauen):

d'arrendament de locals comercials propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès,

3. Presento la següent DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA requerida a la clàusula 6a:

(1)
- Còpia del DNI i [Si s’escau, en cas de persones jurídiques] l'escriptura o document de
constitució, els estatuts o l'acte fundacional.
- [Si s’escau, en cas de representació] Escriptura públic d’apoderament o acta de l’òrgan
de la persona jurídica on consti l’acord d’apoderament.

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera (clàusula 6.3.1)

(2)
- Documentació acreditativa de la solvència tècnica (clàusula 6.3.2)

(3)
- Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de cotitzacions amb el
Ministeri Hisenda i la Seguretat Social.
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I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 

Lloc, data, signatura de la persona declarant i segell de l'entitat. 

 NOTES:

(1) Si s’està inscrit al Registre de Licitadors només cal el previst a la clàusula 6.3.4

(2) Cal expressar el que correspongui segons el previst a la clàusula 6.3.1

(3) Cal expressar el que correspongui segons el previst a la clàusula 6.3.2
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