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

CONVOCATÒRIA DONACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BARCELONA
ACTIVA
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:
Cent seixanta-tres (163) estacions de treball- PC amb les següents característiques tècniques:
Marca
Lenovo
Lenovo
Lenovo

Model
ThinkCentre M58p
ThinkStation E31
ThinkCentre M93p

Unitats
4
37
122

Cent vint (120) monitors TFT amb les següents característiques tècniques:
Marca
Eizo
Eizo
Eizo

Model
FlexScan S1701SE
FlexScan M1700
FlexScan S1701SH

Unitats
93
25
2

Set (7) dispositius fax amb les següents característiques tècniques:
Marca
Canon
Canon
Canon
Canon

Model
L100
L160
L240
L140

Unitats
2
2
1
2

Catorze (14) dispositius amb funcions d’escàner, impressora fotocopiadora, amb les següents
característiques tècniques:
Marca
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon

Model
CANON IR1022IF
C5051i
IR ADV C5035i
IR ADV C5030i
IRC5035i
IR ADV C5255i
C5540i

Unitats
3
1
1
2
2
4
1

Termini de presentació de la documentació indicada en la clàusula tercera de les Bases: fins el dia 25 de
març de 2021 a les 14:00 hores mitjançant l’adreça de correu electrònic: juridic@barcelonactiva.cat
Informa favorablement

APROVA

Angel Pascual Oliva
Director de Serveis Jurídics

Félix Ortega Sanz
Director General
Exp. BA DONACIONS 01/21
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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 .......
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