
                                                
     EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT                               ANNEX I

.
MODELS D'INSTÀNCIES:

Els interessats hauran de presentar les seues sol.licituds de participació en la Programació (projectes), segons
annex I en el Registre General de l'Ajuntament; bé presencialment o telemàticament, amb certificació electrònica,
en la web ww.sedeelectronica.alicante.es (en l'apartat Catàleg de Servicis). 

També  podran  presentar-se,  d'acord  amb  l'art.  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), en els registres de l'Administració General de
l'Estat, de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'Administració
Local  o del  sector públic institucional.  I  en les oficines de Correus, en la forma en què reglamentàriament
s'establisca. 
Els interessats que presenten els projectes per algun dels mitjans distints al Registre General de l'Ajuntament,
previstos en l'art. 16.4 LPAC, hauran de comunicar-ho el mateix ldia a la Regidoria de Cultura mitjançant el
correu electrònic  cultura.sociocultural@alicante.es  

 
-INSTÀNCIA ON CONSTEN LES DADES IDENTIFICATIVES DEL SOL-LICITANT I SI ESCAU, DEL
REPRESENTANT. 

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-
dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf 

http://www.sedeelectronica.alicante.es/
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf
mailto:cultura.sociocultural@alicante.es


                                 ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A ACTIVITATS 
EN LA CONXA DE L'ESPLANADA I EN LA PLATJA DE SANT JOAN

EXERCICI 2017

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms                                                             DNI: NIF

Domicili                                                                               C.P:C

Telèfons de contacte                                            e-mail 

DADES DE L'EMPRESA/ASSOCIACIÓ

Nom o raó social                                                                          NIF 

Domicili fiscal                                                                            

CP                     Població                                e-mail:

FITXA TÈCNICA

Nom del grup                                                                                         Any constitució 

Modalitat d'activitat a la qual concorre:

Disponibilitat de realització

Objectius que es plantegen

 Destinat a públic  :

Nombre de participants de l'activitat:

Duració de l'activitat:

Necessitats de material:

  

MÚSICA DANSA

Dilluns

Dimarts
Dimecres

Dijous

Caps de Setmana
Divendres

altres aspectes a tindre en compte

solum projector taules i cadires material expositiu



DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:

NOM DE L'ESPECTACLE

REPERTORI (amb possibilitat de modificació)
TÍTOL I OBRA

PROPOSTES DE RECERCA O ALTRES PROPOSTES DE L'ESPECTACLE.

DESCRIPCIÓ:

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, i en la seua normativa de desenvolupament, li informem que les dades personals que es reben voluntàriament dels
participants  seran  inclosos  en  un  fitxer  automatitzat  responsabilitat  de  la  Regidoria  de  Cultura. 
Les dades dels participants seran utilitzats amb la finalitat de gestionar la seua participació en la present convocatòria



ANNEX III

DECLARACIÓ RESPONSABLE

OBJECTE DEL CONTRACTE:   

 

En/Na,       amb DNI núm

en nom propi, baix la seua responsabilitat,

DECLARA

Primer- Que  no ha estat  declarat  culpable en prohibició alguna de contractar,  conforme a
l'articule 60 i concordants del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Segon.- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social  imposades  per  les  disposicions  vigents,  comprometent-se  a  justificar  aquesta  circumstància
mitjançant l'aportació dels documents i certificats acreditatius, tan aviat siga requerit/da per a açò.

La present declaració es formula per a donar compliment a l'establit en el article 146.1c) del
text refós de la Llei de Contractes del sector Públic.

I per deixar-ne constància i que tinga efectes en la contractació de referència, davant l'Excm. 
Ajuntament d'Alacant, signa la present declaració, en                                a

Signat/da:



DECLARACIÓ RESPONSABLE

OBJECTE DEL CONTRACTE:   

 

En/Na,       amb DNI núm

en representació de 

amb C.I.F núm   , baix la seua responsabilitat,

DECLARA

Primer-  Que  el  seu  representat/da  no  ha  estat  declarat  culpable  en  prohibició  alguna  de
contractar,  conforme a l'articule 60 i  concordants del text refós de la Llei  de contractes del sector
públic.

Segon.- Que les prestacions objecte del contracte referit en l'encapçalament, estan compreses
dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que li són propis a tenor dels seus estatuts o regles
fundacionals.

Tercer.-  Que  es  troba  al  corrent  del  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  amb  la
Seguretat  Social  imposades  per  les  disposicions  vigents,  comprometent-se  a  justificar  aquesta
circumstància mitjançant l'aportació dels documents i certificats acreditatius, tan aviat siga requerit/da
per a açò.

La present declaració es formula per a donar compliment a l'establit en els articulos 54 i següents, 73 i
146.1c) del text refós de la Llei de Contractes del sector Públic. 

I  per  deixar-ne  constància  i  que  tinga  efectes  en  la  contractació  de  referència,  davant  l'Excm.
Ajuntament d'Alacant, signa la present declaració, en                                                               a  

         

Signat/da:



ANNEX V
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