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SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  PPEERR  AA  LLAA  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  DDEE  PPRROOPPOOSSTTEESS  AA  LLAA  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓ  DD’’EESSPPEECCTTAACCLLEESS,,  

AACCTTUUAACCIIOONNSS  OO  AACCTTIIVVIITTAATTSS  DDEE  LLAA  RREEGGIIDDOORRIIAA  DDEE  CCUULLTTUURRAA,,  PPAATTRRIIMMOONNII,,  MMEEMMÒÒRRIIAA  

HHIISSTTÒÒRRIICCAA  II  PPOOLLÍÍTTIICCAA  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA  

SOL·LICITANT 

LLINATGES I NOM 
O RAÓ SOCIAL: 

DNI/NIF: 

ADREÇA (C.; PL.; AV...): NÚM.             
KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA 
ELECTRÒNICA: 

 

REPRESENTANT / CONTACTE 

LLINATGES I NOM: 
 

DNI/NIF: 

ADREÇA (C.; PL.; AV...):  NÚM.             
KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA 
ELECTRÒNICA: 

Com a 
L’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la 
representació en el moment procedimental que consideri oportú. 

 

DADES PER A NOTIFICACIONS 

LLINATGES I NOM  
O RAÓ SOCIAL: 

DNI/NIF: 

ADREÇA (C.; PL.; AV...):  NÚM.             
KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA 
ELECTRÒNICA: 

EXPÒS 

Que m’he assabentat que l’Ajuntament de Palma vol rebre propostes amb la corresponent oferta 
econòmica per a la programació d’espectacles, actuacions o activitats de la Regidoria de Cultura. 

SOL·LICIT 

Que es consideri l’oferta que present amb la següent documentació adjunta: 

a. CÒPIA DEL FORMULARI ELECTRÒNIC  
b. OFERTA ECONÒMICA (model normalitzat) 
c. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS I DELS REQUISITS 

DE CAPACITAT PER A SUBSCRIURE CONTRACTES AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA (model 
normalitzat) 

Palma,  ......... d .......................................... de 20......... 
(signatura) 
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OFERTA ECONÒMICA (model normalitzat) 
 
....................................................................................................., amb DNI .................................,  
                                         (nom i llinatges) 
 
en representació d .......................................................................................................................... 
 
amb domicili a c./pl./av./pg. .................................................................. , núm. ....... , CP ................, 
 
amb CIF ................................  i telèfons .........................................  / .............................................,  
 
adreça/ces electrònica/ques ....................................................................................... 
 
MANIFEST: que tenc capacitat legal per a ser contractista i que m’he assabentat de les 
SOL·LICITUDS DE PROPOSTES PER A LA PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES, ACTUACIONS 
O ACTIVITATS DE LA REGIDORIA DE CULTURA, PATRIMONI, MEMÒRIA HISTÒRICA I 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA, que conec i accept, i present la proposta titulada: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
amb el següent detall de despesa: 
 
Preu:......................... €; IVA aplicable: ..........  % ................. €; total: ....................... € 
 
Marcau les caselles que corresponguin quant a materials i tasques que cal tenir en compte per a 
dur a terme la proposta i no estan incloses al preu presentat: 

 
Marcau si cal amb una X la casella següent: 
 

 Estic disposat/ada que la meva proposta es faci en un espai municipal  
i que el seu preu sigui el taquillatge que es recapti. 

 
 
 
...................................., ......... d ............................. de 20 ..... 
(Lloc, data i firma del proponent) 

X Concepte Quantitat Cost estimat en € 

 Propietat intel·lectual:  
 

  

 Allotjament: 
 

  

 Viatges: 
 

  

 Instruments, back-line: 
 

  

 Transports interns: 
 

  

 D’altres: 
........................................................................... 
......................................................................................
......................................................................................
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT PER 
A SUBSCRIURE CONTRACTES 
 
 
Denominació social de l’empresa: 
NIF/CIF: 
Nom i llinatges del representant legal: 
Adreça i codi postal: 
Província/país: 
Telèfon: 
Fax: 
A/e: 
 
 
 
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, en nom meu (si és persona física) o en nom de 
l’empresa que represent (si és persona jurídica), davant l’Ajuntament que: 
 
a) Que no estic afectat per cap de les circumstàncies que incapaciten per a signar contractes 

amb el sector públic previstes a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; al Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de la 
administracions públiques, i a la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma. 

 
b) Estic al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
c) No m’he donat de baixa de l’impost sobre activitats econòmiques, o n’estic exempt. 
 
d) Si escau, tinc l’habilitació empresarial exigible per a realitzar l’objecte del contracte. 
 
 
 
....................................., ........... de  ................................ de 20..... 
 
(Signatura del representant  i segell si en té) 
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