ANNEX III
Cooperativa d’habitatges
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA JURÍDICA
Nom i llinatges:

Càrrec:

DNI/NIE/passaport

En representació de l’entitat:

NIF/CIF:

Denominació de la licitació:

DECLAR:
a) Que l’entitat està facultada per contractar amb l’IBAVI, atès que, tenint capacitat
d’actuar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en la Llei.
b) Que els òrgans de govern i administració d’aquesta cooperativa no incorren en cap
dels supòsits establerts a la legislació següent:
-

La Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la
nació i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat.
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.

c) Que els òrgans de govern i els administradors no són càrrecs electius regulats a la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.
d) Que la cooperativa compleix tots els requisits i les obligacions que exigeix la normativa
vigent pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el funcionament legal.
e) Que està legalment constituïda com a cooperativa d’habitatges en règim de cessió
d’ús, que està inscrita en el Registre de Cooperatives de les Illes Balears, que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i
que no té deutes amb l’IBAVI.
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f) Que, en cas de ser proposada per la mesa de contractació com a adjudicatària, es
compromet a aportar, en el termini de trenta dies hàbils a comptar des que sigui
requerida, la documentació prevista en el punt 7.7 d’aquest Plec.

______________, ____ d__________________ de 20___

[Signatura i segell de la cooperativa]
INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE
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ANNEX III
Cooperativa en constitució
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA JURÍDICA
Nom i llinatges:

Càrrec:

DNI/NIE/passaport

En representació de l’entitat:

NIF/CIF:

Denominació de la licitació:

DECLAR:
a) Que l’entitat està facultada per contractar amb l’IBAVI, atès que, tenint capacitat
d’actuar, no està incursa en cap de les circumstàncies inhabilitants.
b) Que els òrgans de govern i els administradors o promotors d’aquesta entitat no
incorren en cap dels supòsits establerts a la legislació següent:
-

La Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la
nació i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat.
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.

c) Que els membres dels òrgans de govern i els administradors o promotors d’aquesta
entitat no són càrrecs electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general.
d) Que, un cop constituïda en cooperativa, l’entitat es compromet a complir tots els
requisits i les obligacions exigides per la normativa vigent pel que fa a l’obertura, la
instal·lació i el funcionament legal.
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e) Que, en el termini màxim de trenta dies hàbils des de l’adjudicació, es compromet a
presentar la sol·licitud d’inscripció al Registre de Cooperatives de les Illes Balears amb
tota la documentació necessària per constituir-se en cooperativa d’habitatges en
règim de cessió d’ús i a aportar en aquest termini la documentació prevista en el punt
7.7 d’aquest Plec.

______________, ____ d__________________ de 20___

[Signatura i segell de la cooperativa]
INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE
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