Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Barcelona Activa SAU SPM

CONVOCATÒRIA
En el marc de les Bases reguladores del procediment de concurrència per a la
donació de material informàtic per part de Barcelona Activa a entitats sense afany
de lucre aprovades en data 9 de març de 2020 es convoca el procediment de donació
de material informàtic propietat de Barcelona Activa següent:

136 monitors amb les següents característiques tècniques:
Marca Eizo
FlexScan M1700 o FlexScan
S1701
TFT color LCD 17 polzades
Color negre
Altaveus integrats
Resolució nativa: 1280x1024
Contrast: 700:1
Connector VGA i DVI
15 punts accés wifi, amb les següents característiques:
Marca: Cisco
Model: AIR-AP1242AG-E-K9
No disposen de font d’alimentació. L’alimentació s’ha de fer a través de la
xarxa amb connexions PoE.
1 commutador de xarxa PoE:
Marca: Cisco
Model: WS-C2950T-24.

Termini de presentació de la documentació indicada en la clàusula tercera de les
Bases: fins el dia 9 de juliol de 2020 a les 14:00 hores mitjançant l’adreça de correu
electrònic: juridic@barcelonactiva.cat

Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Barcelona Activa SAU SPM

ANNEX. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna..................................................................................., amb DNI/NIE .............................., en
qualitat de representant legal de la persona jurídica ................................................................, amb CIF
................................., amb la següent adreça de correu electrònic (@) a efectes de notificacions
........................................ i als efectes del procediment de donació de material informàtic de Barcelona
Activa
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que l’entitat que representa té capacitat jurídica i d’obrar suficient i que la persona
................................................... té capacitat suficient per representar l’entitat, d’acord amb:
L’escriptura o document de constitució / de nomenament de representant atorgada en data
.................. davant el Notari ................................................ amb el número de protocol ....
L’acta de l’assemblea/junta de data .................
Que l’activitat que desenvolupa l’entitat i que consta com a objecte social als seus estatuts o regles
fundacionals és la següent .................................................. i aquesta compleix tots els requisits i obligacions
exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
Que l’entitat que representa no té afany de lucre i la seva activitat és de caràcter social.
Que les persones representants de la persona jurídica no es troben afectades per cap dels supòsits
previstos a la legislació vigent relatius al règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs o de personal al servei de
les Administracions Públiques.
Que dona compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
Que dona compliment a la normativa en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
Que tota la documentació aportada és autèntica, pertany a l’entitat sol·licitant i ha estat emesa amb el vist
i plau de la persona firmant. Que tots els documents han estat degudament signats per qui ostenta suficient
poder de representació de l’entitat.
Que els documents oficials que s’aporten han estat expedits d’acord amb la normativa actual, són vigents
al temps actual i han estat degudament inscrits en els registres corresponents, en els casos que la llei així
ho exigeixi.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable a Barcelona, el dia ..... de ........... de .......

