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ANNEX II 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El Sr./La Sra. .................................. domiciliat/ada a .............. carrer .............. 
núm. ..., amb DNI/NIF núm. ............................., major d'edat, en nom propi, o en 
representació de l'empresa ...............amb CIF..... i amb domicili a ...................... carrer 
.............. núm. ..., amb l’adreça de correu electrònic següent per rebre les 
comunicacions electròniques (@) ............................ 

 
 
DECLARA: 

 
 
1.- Que compleix tots i cadascun dels requisits que es demanen per concórrer a la 
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ (OTC/SAS-21) SERVEIS D’OFICINA TÈCNICA DE 
CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS CULTURALS, ARTÍSTIQUES, DIVULGATIVES I 
LÚDIQUES A DESENVOLUPAR DURANT LA SETMANA DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 
ENTRE EL 14 I EL 24 D’OCTUBRE DEL 2021 EN EL MARC DEL PROJECTE CAPITAL MUNDIAL 
DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE. 

 

2.- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 
3.- Que disposa de l’habilitació i solvència empresarial o professional exigides per 
concórrer a l’esmentada convocatòria 

 
4.- Que es compromet a aportar a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials següents (caldrà emplenar aquest apartat amb tota la informació que es 
demana en el present document): 

 
 

Llistat persones que 
posa a disposició del 
projecte 

Rol que assumiran 
en el projecte 

Dedicació (en hores, 
estimatiu) 

- - - 
 

S’adjuntarà, junt amb la present Declaració Responsable, en pdf, els documents 
complementaris següents: 

 
- Curriculum vitae de totes les persones treballadores proposades (inclòs/a el/la 

cap de projecte). 
- Titulació acadèmica requerida en la convocatòria degudament signada. 
- Dossier amb l’explicació dels projectes artístics o contractes recents de més 

interès, el rol concret que hi han desenvolupat les persones que es posen a 
disposició del projecte i la seva durada, indicant l’inici i fi de l’activitat. 

- Adjuntes a aquest dossier, es demana la presentació d’acreditacions o documents 
degudament signats per les empreses amb qui s’han realitzat els projectes. 
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5.- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar 
que totes les persones que s’adscriguin a la realització directa de dites activitats no han 
estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexual. 

 
6.- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i 
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
7.- Que es compromet a aportar tota la documentació acreditativa que es detalla en la 
present Declaració  Responsable, inclosa la documentació relativa al punt 4 d’aquest 
document (“es compromet a aportar a l’execució del contracte els mitjans personals i materials 
següents: Llistat de persones que posa a disposició del projecte, rol que assumiran, dedicació, 
curriculum vitae, titulació acadèmica requerida degudament signada, dossier amb l’explicació dels 
projectes artístics recents de més interès i el rol concret que han desenvolupat les persones que es 
posen a disposició del contracte en aquests projectes i la seva durada, i les acreditacions 
degudament segellades per les empreses amb qui s’han realitzat els projectes que s’acrediten”) 
que s’haurà d’adjuntar junt amb la present Declaració Responsable signada en 
format pdf. 

 

 
I per que així consti, als efectes oportuns, signo el present document a 

 
Lloc, data, signatura i segell de l’empresa si s’escau. 


