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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

El Sr./Sra. .................................................................................. amb DNI 
......................... en nom i representació de l’entitat 
..................................................................................................., proveïda 
del  NIF ........................................................................, amb domicili a 
............................................................................ CP ...................., carrer 
................................................................................................................, 
núm. ........, adreça electrònica .........................................................., que 
designa  expressament a efectes de rebre qualsevol notificació,  avís o comunicació  
relacionada amb  la present licitació, 

 

1.- DECLARA sota la seva responsabilitat que l’entitat que representa, licitadora 

del procediment per a l’atorgament de la llicència municipal per a l’explotació de la 

gestió de la barra de bar a instal·lar a l’envelat de Vil·la Flora durant la revetlla de 

Cap d’Any, que es desenvoluparà la nit del 31 de desembre de 2016 i la matinada 

del dia 1 de gener de 2017, té per objecte social el que figura als estatuts inscrits al 

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i l’exerceix en l’àmbit del municipi de 

Canet; que accepta la totalitat del contingut de les bases, i que: 

 

a. Està facultat/da per contractar amb l’Administració, ja que té capacitat 

d’obrar i no s’inclou en cap de les circumstàncies fixades en l’article 60 del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la llei de contractes del sector públic. 

b. Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les 

obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix en 

l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic. 

c. No forma part dels òrgans de govern o d’administració d’aquesta societat 

cap de les persones a que fa referència la legislació sobre, incompatibilitats 

dels alts càrrecs, de personal al servei de les administracions públiques i de 

règim electoral general. 

d. Coneix les condicions que serveixen de base per a la convocatòria; que 

accepta incondicionalment les clàusules i el que disposa el Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

llei de contractes dels sector públic; el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament General de la Llei de les Administracions 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Públiques i el RD 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la 

Llei 30/2007. 

e. Compleix amb tots els requisits i obligacions, pel que fa a la instal·lació i el 

funcionament legal, que exigeixen en la norma vigent. 

f. Que autoritza expressament a l’Ajuntament de Canet de Mar per a que es 

puguin realitzar les consultes necessàries a les diferents administracions 

públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en 

la sol·licitud. 

2.- SOL·LICITA ser admesa en la licitació esmentada, després d’haver manifestat 

la seva conformitat amb totes i cadascuna de les condicions administratives que 

regeixen el procediment d’adjudicació. 

 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable i sol·licitud de 

participació, 

 

 

 

(Signatura, lloc i data) 

 

 
 
 
 
 
 

 
SENYORA ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals 
recollides seran incloses en el fitxer anomenat instàncies, del qual n’és responsable 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Així mateix, s’informa que es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en el Registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar 
ubicat al carrer Ample, núm. 11 d’aquesta població.    


