Albert Einstein 47-49
08940 Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel 93 474 02 02 – Fax 93 377 23 47
infourbana@procornella.cat

DECLARACIÓ RESPONSABLE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE LES MILLORS INICIATIVES
EMPRESARIALS 2022 SITUADES A L’AMB
El Sr./La Sra.

, amb NIF núm.

l’empresa

,en representació de

, en qualitat de

pública autoritzada davant notari
protocol

, i segons escriptura
, en data

/o document

i amb número de

i CIF núm.

opta a participar en la

convocatòria dels PREMIS METROPOLITANS 2022 A LES MILLORS INICIATIVES EMPRESARIALS SITUADES

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

A l’AMB i DECLARA RESPONSABLEMENT:
1r.‐ Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació) per participar en la convocatòria de Premis Metropolitans a les
Millors Iniciatives Empresarials 2022”.
2n.‐ Que l’empresa a la qual representa reuneix les condicions i els requisits establerts a les “Bases dels
Premis Metropolitans a les Millors Iniciatives Empresarials 2022”.
3r.‐ Que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb el sector públic previstes als articles 65 a
97 de la LCSP.
4t.‐ Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
Seguretat Social, i es compromet a acreditar‐ho, en cas de ser proposat
guanyador del premi, per la categoria en la qual concorre.

amb la
com a

5è.‐ Que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquesta convocatòria.
6è.‐ Que no pertany a cap grup empresarial, ni participa en aquesta convocatòria mitjançant cap altra
empresa vinculada, en els termes de l’article 42 del Codi de Comerç en concordança amb l’article 70 de la
LCSP.
7è.‐Que les dades i la documentació facilitades al formulari en línia “Sol∙licitud de participació als Premis
Metropolitans 2022” són veraces.
8è.‐ Que es designa com a persona autoritzada per rebre l’avís de les notificacions, les comunicacions i els
requeriments per mitjans electrònics, vinculades amb la convocatòria:
Persona autoritzada*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
Professional*

*Camps obligatoris.

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i
requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar tal circumstància, per escrit, a PROCORNELLÀ per tal
de fer la modificació corresponent. L’empresa participant declara que ha obtingut el consentiment exprés de
les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, les comunicacions i els requeriments derivats d’aquesta
convocatòria de premis.
Signat,
Data:

