Annex I: Model de proposició

En/na ____________________________________, major d’edat, amb DNI, núm.
____________________, que actua en nom propi/ en nom i representació de
l’empresa ___________________________________, amb NIF ____________, amb
domicili a efectes de notificació: adreça __________________________________;
telèfon_______________________; i adreça electrònica ____________________
EXPOSA:
-Que té la condició productor de mel (producció pròpia).
-Que està interessat a participar en el procediment per a l’atorgament d’un lloc de
venda no sedentària al mercat setmanal d’Olot, de tres (3) metres destinat a la venda
de productes de producció pròpia relacionats amb l’apicultura (mel i productes apícoles
derivats)
mel i productes apícoles.
-Que coneix i accepta íntegrament el contingut de les bases que regeixen aquest
procediment.
Per la qual cosa,
DEMANA
Prendre part en el en el procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no
sedentària al mercat setmanal d’Olot, destinat a la venda de productes de producció
pròpia relacionats amb l’apicultura (mel i productes apícoles derivats)
_______________________, ____ de _______________ de 2019.
Signat: ___________________________

Annex II: Declaració responsable.

En/na ____________________________________, major d’edat, amb DNI, núm.
____________________, que actua en nom propi/ en nom i representació de
l’empresa ___________________________________, amb NIF ____________, amb
domicili a efectes de notificació: adreça __________________________________;
telèfon_______________________; i adreça electrònica ____________________
DECLARA, sota la seva responsabilitat
-

Complir els requisits establerts a les bases.

-

Complir amb totes les condicions legalment establertes per contractar amb
l’administració pública i no es troba dintre de les causes d’incapacitat i
incompatibilitat per a contractar previstes a l’article 71 LCSP, d’acord al model
que figura al final d’aquest plec.

-

Estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats
econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar-ne
exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris. (o comprometre’s a
donar-se d’alta si resulta adjudicatari).

-

Estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant el
titular com els treballadors que aquest tingui contractats, i estar al corrent de
les obligacions amb aquest organisme (o comprometre’s a donar-se d’alta si
resulta adjudicatari).

-

Disposar de la documentació acreditativa que es compleix la reglamentació
específica relativa als productes que estiguin a la venda; així com que els
productes es produeixen seguint els requisits establerts sobre la producció
pròpia i/o ecològica i que estan sotmesos a un sistema de control.

-

Disposar de la documentació que acredita que es compleix la normativa vigent
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda dels
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

-

Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals.

I perquè així consti, amb la finalitat de prendre part en el procediment per a
l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al mercat setmanal d’Olot, destinat a la
venda de productes de producció pròpia relacionats amb l’apicultura (mel i productes
apícoles derivats).
_______________________, ____ de _______________ de 2019.
Signat: ___________________________

