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ANNEX I 

 

MODEL DE PROPOSIClÓ 
 

El Sr./la Sra.__________________________________________________________ ,                                                                                                                         

veí de                                                    ,amb domicili a ___________________________________ 

carrer d                                      , núm.___  en propi nom (o representació d                                ,  

amb domicili social a                                 

______________________________________________), manifesta que, assabentat de I'anunci de 

licitació publicat al BOE o al BOIB (ratlleu el que no escaigui) núm.           ________de data _____, 

referent al concurs convocat per a la contractació de serveis corresponents al SERVEI EDUCATIU, 

CONCILIADOR I ASSISTENCIAL PER A INFANTS DE 0-3 ANYS A L’ESCOLA 

D’EDUCACIÓ INFANTIL  DE VALLDEMOSSA i tenint capacitat legal per ser adjudicatari, es 

compromet amb subjecció en un tot als Plecs que coneix i accepta expressament, a prendre a càrrec 

seu aquesta contracta per la quantitat 

d________________________________________________________ (en número i Iletra), IVA 

inclòs.  
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ANNEX II 

El Sr./la Sra.                                                                                                                   , en els termes i 

les condicions que estableix la Llei de contractes de les administracions públiques i davant 

I'Ajuntament de Valldemossa, diposita en concepte de FIANÇA PROVISIONAL la quantitat 

de______________ €, en metàl·lic (o en títol de deute públic), per respondre a les obligacions 

derivades de la licitació per                                                                                             

___________________________________________________, per a l’adjudicació 

d____________________________________________________________  .                                                                                                         

Aquesta fiança tindrà validesa fins que l’'Administració n'autoritzi la cancel·lació.  

 

Valldemossa,         d                                                  de 200___ 

 

Tresoreria Municipal 

             El tresorer 
 
 
_____________________ 
 
 

Intervenció Municipal 

Fiscalitzat i conforme 

Valldemossa,            d                      de 200___ 

La Secretaria-Interventora 
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ANNEX III 

         

L’entitat  __________________________________________________________ , amb el NIF 
_________________, amb domicili a efectes de notificacions a 
___________________________________________________________________,  

Carrer/plaça/avinguda ____________________________________, CP __________, 

I en nom seu _____________________________________________, amb poders a bastament per 
obligar-se en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior 
d’aquest document  

 

AVALA, 

______________________________________________________, amb el NIF 

___________________, en virtud del que disposa: (norma o normes i article o articles que imposen 

la constitució d’aquesta garantia) art.91 LCSP, per respondre de les obligacions següents: 

___________________________________________________________________,                                                               

davant I'Ajuntament de Valldemossa, per la quantitat (en lletra) d________________________                                

EUROS (en xifres)___________€,  

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia expressa al 

beneficiari d’exclusió de béns i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Tresoreria 

municipal, i queda advertida que en cas d’incompliment del requeriment de pagament, s’executarà 

aquest aval, seguint la via administrativa de constrenyiment.  

Aquest aval tindrà validesa fins que I'Administració n'autoritzi la cancel·lació.  

 

 

Valldemossa, _____d_________     de 200 

(nom de l’entitat i firma o firmes) 

 

Diligència d’inscripció al 

Registre d’avals de l’entitat  

      Diligència de validació 

      Per la Secretaria-Interventora 
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ANNEX IV 
 
 

El Sr./la Sra.                                                                                                               , en els termes i 

les condicions que estableix la Llei de contractes de les administracions públiques i davant 

I'Ajuntament de Valldemossa, diposita en concepte de FIANÇA DEFINITIVA la quantitat 

de_____________________ €, en metàl·lic (o en títol de deute públic), per respondre a les 

obligacions derivades de la licitació per__________________________________________                                                                      

per a I'adjudicació d____________________________________________________                                                                                                                        

______________________________________________________.  

Aquesta fiança tindrà validesa fins que l'Administració procedeixi a cancel·lar-la.  

 

Valldemossa,             d                                    de 200___  

 

                                                                                                      Tresoreria Municipal  

                                                                                                              El tresorer  

 

 

                                                                                                        _______________ 

 

                                 Intervenció Municipal  

                                 Fiscalitzat i conforme  

                            La Secretaria-Interventora  
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 ANNEX V 

         

L’entitat  __________________________________________________________ , amb el NIF 
_________________, amb domicili a efectes de notificacions a 
___________________________________________________________________,  

Carrer/plaça/avinguda ____________________________________, CP __________, 

I en nom seu _____________________________________________, amb poders a bastament per 
obligar-se en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior 
d’aquest document  

 

AVALA, 

______________________________________________________, amb el NIF 

___________________, en virtud del que disposa: (norma o normes i article o articles que imposen 

la constitució d’aquesta garantia) art.91 LCSP, per respondre de les obligacions següents: 

___________________________________________________________________,                                                                                                          

davant I'Ajuntament de Valldemossa, per la quantitat (en lletra) d________________________                                

EUROS (en xifres)___________€,  

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia expressa al 

beneficiari d’exclusió de béns i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Tresoreria 

municipal, i queda advertida que en cas d’incompliment del requeriment de pagament, s’executarà 

aquest aval, seguint la via administrativa de constrenyiment.  

Aquest aval tindrà validesa fins que I'Administració n'autoritzi la cancel·lació.  

 

Valldemossa, _____d_________     de 200 

(nom de l’entitat i firma o firmes) 

 

Diligència d’inscripció al 

Registre d’avals de l’entitat  

      Diligència de validació 

      Per la Secretaria-Interventora de la corporació 
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ANNEX VI 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR EN MATERIA DE PREVENCIÓ DE 

RISCS LABORALS 

.................., ......d.....................de ....... 

Nom i llinatges: ................................... ................................... ...................................  

Com a ................................................ de l’empresa ...................................................  

DECLAR QUE: 

- L’empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent. 

- Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de feina. 

- Els treballadors compten amb un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar. 

- Aportaré la llista dels riscs específics que l’empresa pugi originar en el desenvolupament de 

l’activitat als centres de L’Ajuntament de Valldemossa. 

- Informaré el L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA sobre els accidents de treball que es 

produeixin com a conseqüència dels riscs de les activitats concurrents. 

- Comunicaré tota situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat dels treballadors 

de les empreses presents al centre de treball. 

- Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts anteriors abans de 

la firma del contracte. 

- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixen canvis en les activitats contractades o altres 

canvis que siguin rellevants a efectes preventius. 

- Sé que l’adjudicació quedarà sense efectes si no aport la documentació necessària o no complesc 

la normativa vigent en matèria de prevenció. 

 

(firma i rúbrica del licitador) 

Signatura  

 


