Ajuntament de L’Hospitalet

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL DE CONTRACTISTES DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET

(Empleneu aquest document i presenteu-lo al Registre Municipal de Contractistes. Secció de Contractació. C/ de Josep Prats, 2, 5a.)

DADES PERSONALS
Nom i cognoms
Representant (si s’escau)
Domicili (carrer o plaça)
Cod. postal

Població

Telèfon

DNI o CIF

Segell del Registre Municipal de
Contractistes

El/la qui subscriu formula aquesta sol·licitud d’inscripció al Registre Municipal de Contractistes de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, adjuntant els documents originals i els arxius d’aquests escanejats en
format PDF que a continuació es relacionen:
DNI (persona física) o CIF (persona jurídica).
Escriptura pública de constitució de la societat .
Escriptura pública de modificació dels estatuts de la societat .
Escriptura pública de nomenament de l’administrador/a.
Escriptura pública d’atorgament de poders per a licitar.
Certificat de classificació del Registre Oficial de Contractistes en el cas de posseir-lo.
Certificació emesa per l’Administració d’Hisenda Pública d’estar al corrent de les obligacions formals i de no tenir
deutes en període executiu.
Certificació d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
Certificació de no tenir deutes tributaris amb l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Declaració jurada de no trobar-se compresa en cap de les circumstàncies que estableix l’art. 20 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Altres documents aportats:

En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les dades
recollides en aquest formulari s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat d’atendre la seva sol•licitud. Li
recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça de l’Ajuntament, 11).

(Data i signatura del/de la sol·licitant)

