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ANNEX I
Sol·licitud de participació

 Si ets una persona física:

Nom i cognoms: 

Adreça:                                                                                                                      

Població:

Telèfon:  

Web (opcional):

Si la sol·licitud és en representació d’una persona jurídica

Correu electrònic:

Codi postal:

DNI:

Nom i cognoms: 

Actuant en representació de:

CIF/NIF:

Adreça:                                                                                                                      

Població:

Telèfon:  

Web (opcional):

Correu electrònic:

Codi postal:

DNI:
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Si la sol·licitud és en representació d’un col·lectiu

Nom i cognoms de tots els membres del col·lectiu:  

Web (opcional):

Dades del representant del col·lectiu

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

Nom i cognoms: 

Adreça:                                                                                                                      

Població:

Telèfon:  Correu electrònic:

Codi postal:

DNI:

SOL·LICITO: Participar al concurs per a la contractació dels serveis de comissariat artístic del Consorci Transversal i a 
aquest efecte adjunto la següent documentació:

Data:                                                                                 Signatura:

• Declaració responsable signada (paper)
• Documents de solvència professional (pdf )
    • Currículum
    • Dossier de treballs realitzats
• Resum del projecte  (pdf )
• Memòria tècnica del projecte (pdf )
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ANNEX II
Declaració responsable

En                    amb DNI núm:

en nom propi (o en representació de           ) amb capacitat jurídica i d'obrar, 

assabentat del Concurs per a la contractació dels serveis de comissariat artístic per al desenvolupament d’un projecte de 

creació artística de caràcter inèdit vinculat a les arts visuals. 

DECLARO RESPONSABLEMENT:

A Que compleixo (o que l’entitat a que represento compleix) tots els requisits legalment establerts per contractar amb 

 l’Administració, i amb totes les condicions establertes al plec.

B Que, cas de ser proposat com a adjudicatari, em comprometo a presentar en el termini de deu dies, la següent 

 documentació:

 a En cas de ser una persona física: Fotocòpia del DNI o passaport

 b En cas de ser una persona jurídica :

  • Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en el que correspongui, 

   on consti la constitució de l'empresa o entitat i els estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer 

   objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. 

  • Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura d’apoderament o    

   nomenament del legal representant.

 c En cas de ser un col.lectiu en que hi participi més d’un comissari :

  • Designar un únic representant que actuarà com a tal durant tot el procés i serà l’interlocutor del Consorci i qui 

   emetrà les factures en concepte de comissariat.

  •  Fotocòpia del DNI de tots els membres del col.lectiu.

 d Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració pública que estableix 

  l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició 

  de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de paga-

  ment en període executiu.

 e Declaració o documentació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

  Social.

C  Que designo als efectes de notificacions en relació amb el present procediment la següent adreça de correu electrònic: 

(Lloc, data, signatura, i segell)
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