DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor/a__________________________________________________________ ,
amb

domicili

a

efectes

de

notificacions

a

_________________________________________________, núm.____________ de
la

població___________________________________________

_________________,

en

representació

__________________________________________________

amb

DNI

de
amb

núm.
l’Entitat

NIF

núm.

___________________, davant el Consell Comarcal de la Cerdanya,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
PRIMER. Que es disposa a participar en l'adjudicació de l'aprofitament cinegètic per a
la subhasta de permisos de caça d’isard, de cabirol i de cérvol, dins les Reserves
Nacionals de Caça del Cadí i de Cerdanya- Alt Urgell, temporada 2019, davant el
Consell Comarcal de la Cerdanya,
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits pel plec de clàusules
administratives particulars per ser adjudicatari, en concret:
— Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres)
— Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
_________________________________________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del declarant,
Signat: ________________

