
 

 

 

DECLARACIÓ 

El sotasignat En/Na____________________________________________, 
amb domici l i  a efecte de not i f icacions a (pob lac ió)  
_______________________,C/______________________________, núm. 
_____, amb DNI núm.____________________, en representació de 
l ’Enti tat___________________________, amb CIF núm._______________ 
(s i  és  e l  cas)  ,   

Declaro: 

A) Que aporto documentació que acredita la personali tat jurídica de 
l ’empresa i  documents que n’acrediten la seva representació.  

B) Que no concorro en cap prohib ició per contractar de les recol l ides en 
l ’art ic le 71 i  ss de la l lei  9/2017, de 8 de novembre. 

C) Que no incompleixo amb els requisits de solvència econòmica, 
f inancera i  tècnica o professional. 

D) Que aporto documentació acreditat iva de disposar del carnet de 
manipulador d’al iments.  

___________________,___de/d’________de 2018. 

Signatura del declarant, 

 
 
 
 
       

(Signatura) 
 
AJUNTAMENT DE LLARDECANS  
En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i la Llei 34/2002 (LSSICE),l’Ajuntament De Llardecans, amb domicili a la Pl. Dels Arbres nº 1   
25186 Llardecans, com a responsable del fitxer, us informa que les dades personals que en aquest acte i en el 
futur ens faciliteu i totes aquelles a les que accedim durant la relació establerta, inclosa l’adreça de correu 
electrònic, seran tractades en un fitxer, la responsabilitat del qual és de l’Ajuntament de Llardecans.  
Amb la signatura d’aquest document i amb la tramesa de qualsevol informació amb formularis en paper o 
electrònics, mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, per correu postal o electrònic, fax, sms o altres mitjans 
electrònics, l’usuari presta expressament i de forma inequívoca el seu consentiment (art. 6 de la LOPD) 
perquè les seves dades de caràcter personal siguin incorporades als fitxers de l’Ajuntament de Llardecans i 
tractats amb aquestes finalitats. 
L’afectat es podrà adreçar a l’Ajuntament de Llardecans per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel.lació i oposició al seu tractament o cessió, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la 
cessió, mitjançant una sol.licitud escrita i signada, a l’adreça més amunt indicada. La sol.licitud ha d’incloure 
nom, cognoms i adreça a efectes de notificació, còpia del DNI o altre document acreditatiu, fent esment de 
quin és el dret exercit. 
 


