PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL
CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE TRES LLICÈNCIES DEL TAXI A
VILAFANT.CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Concurs.Constitueix l’objecte d’aquest plec l’adjudicació en règim de concurrència
pública, l’atorgament de tres llicències de serveis de taxi al municipi de
Vilafant, de conformitat amb el que disposa la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del
Taxi de Catalunya, la Llei 12/1987, de 28 de maig, sobre regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, el Reial
Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament Nacional
dels Serveis Urbans de Transport en Automòbils Lleugers, i altra normativa
aplicable.
El nombre de llicències per la prestació del servei del taxi a concedir, són les
següents:
- 2 llicències per a vehicles de 5 places de viatgers.
- 1 llicència per a un vehicle de 9 places adaptat a persones amb
mobilitat reduïda.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment d’adjudicació.La forma d’adjudicació de les llicències d’auto-taxi serà a través del
procediment obert i tramitació ordinària, en què tot interessat podrà
presentar una única proposició, d’acord amb l’article 141 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Per a la valoració de les proposicions s’atendrà a diversos criteris, entre
altres, la dedicació prèvia a la professió en règim de treballador autònom o
treballador assalariat (veure l’article 5 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del
Taxi).
CLÀUSULA TERCERA. Condicions de Participació.Seran requisits per a la presentació de sol·licituds:
- Ser major de 18 anys.
- Ser nacional d’un país de la Unió Europea.
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- Estar en possessió del permís de conduir de classe B o superior, així com
de l’autorització per conduir els vehicles a què es refereix l’article 7.3 del
Reglament General de Conductors (BTP).
- Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament
financer, rènting o altre règim admès per la normativa vigent o aportar
declaració jurada acreditativa d’aquesta condició, en cas de resultar
adjudicatari de la llicència.
- Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i
social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball, establertes
en la legislació vigent.
- Acreditar, en el cas de les persones jurídiques, que els conductors que
presten els serveis tenen el certificat exigit per la Llei.
- Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que puguin ocasionar-se en
el transcurs del servei, en els termes establerts per la normativa vigent.
- No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impossibiliti per l'exercici de la
professió.
- No haver estat sancionat amb anterioritat en expedient sancionador per
falta considerada molt greu, amb pèrdua de la llicència de taxi o la de
conductor d'autoturisme per aquest o altre Ajuntament.
Aquests requisits s’acreditaran en la forma que s’indica en aquest plec de
clàusules.
CLÀUSULA QUARTA. Criteris d’adjudicació.Els criteris objectius per valorar les proposicions que es presentin es
puntuaran, en ordre decreixent, d’acord amb els criteris següents:
1er) Estar empadronat en el municipi de Vilafant amb una antiguitat superior
a 6 mesos: Puntuació màxima: 6 punts, distribuïts segons el següent barem:
a) De fins a 1 any: 2 punts.
b) De més d’1 any i fins a 2 anys: 3 punts.
c) De més de 2 anys: 4 punts
d) De més de 3 anys: 5 punts.
e) De més de 4 anys: 6 punts.
2n) sol·licitants que estiguin en situació d’atur: Puntuació màxima 3 punts,
distribuïts segons el següent barem:
a) En situació de llarga durada: 3 punts.
b) En situació d’atur diferent a l’anterior situació: 2 punts.
3r) Tenir experiència en el transport de viatgers i de mercaderies. Puntuació
màxima: 2 punts, distribuïts segons el següent barem:
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a) De fins a 2 any: 1 punt. No es computaran fraccions inferiors a 6 mesos.
b) De més de 2 anys: 2 punts.
4rt) Utilitzar per la prestació del servei vehicles elèctrics o híbrids, amb
baixes emissions de CO2 i/o utilització d’energies netes: 1 punt.
En cas d’empat entre dos o més sol·licitants, aquest es resoldrà mitjançant
sorteig.
CLÀUSULA CINQUENA. Pagament de la Taxa.Els adjudicataris hauran d’ingressar en la Tresoreria municipal en el termini
de quinze dies, a comptar des de la notificació de l’acord d’adjudicació, la
quota tributària que es determina a l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per l’atorgament de llicències d’auto-taxis.
CLÀUSULA SISENA. Garanties.L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva de SIS-CENTS (600)
EUROS.
Aquesta garantia s’ha de prestar en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei.
L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats es dipositaran en
la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les
delegacions d’Economia i Hisenda, o en les caixes o establiments públics
equivalents de les comunitats autònomes o entitats locals contractants
davant les que hagin de tenir efecte, en la forma i amb les condicions que les
normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les
normes de desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes
d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats
de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que s’haurà de
dipositar en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i
condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin,
amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat
de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en la lletra a
anterior.
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La garantia constituïda serà retornada o cancel·lada quan hagi transcorregut
el termini d’UN ANY des de la posada en funcionament el servei de taxi.
Aquesta garantia respondrà dels conceptes inclosos en l’article 88 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Aquesta garantia s’haurà de dipositar en el termini de deu dies hàbils,
següents a que rebi el requeriment, de conformitat amb el que disposa
l’article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre.
CLÀUSULA SETENA. Despeses.L’adjudicatari queda obligat al pagament dels anuncis relatius a la publicitat
d’aquest expedient i els impostos que legalment siguin procedents.
Aquestes despeses s’hauran de liquidar en els termes i condicions previstos
a la clàusula tretzena d’aquest plec de clàusules.
CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions.Les proposicions per participar en el procediment es presentaran en DOS
SOBRES tancats i, en cadascun d’ells hi constarà el contingut respectiu.
La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació administrativa.
— Sobre «B»: Sol·licitud i documentació justificativa del compliment dels
criteris.
A dins de cada sobre i amb una relació prèvia dels documents que s’aporten
s’hi introduiran els següents:
- SOBRE «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica del licitador.
- Si el licitador és persona física, que actua en nom propi, ha d’aportar còpia
autèntica del seu DNI o del document que el substitueixi.
b) Documents que acrediten la representació.
- Els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, presentaran còpia
autèntica de l’escriptura de poders.
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- Si el licitador és persona jurídica, aquesta ha de constar inscrita en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment; aportant còpia autèntica de
la documentació acreditativa de la constitució de la persona jurídica així com
del NIF d’aquesta.
- Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha
d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial
del seu document nacional d’identitat.
c) Declaració responsable de no concórrer en una prohibició per contractar
de les recollides en l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, segons redacció donada per Llei 34/2010.
S’aporta model ANNEX I.
Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, sense perjudici de que la justificació
acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació
definitiva, per l’empresari a favor del qual se n’hagi d’efectuar.
d) Documentació acreditativa del compliment de les condicions per participar
en aquest procés selectiu; d’acord amb el contingut de la clàusula tercera;
que s’indiquen:
— Documentació acreditativa d’estar en possessió del permís de conduir de
classe B o superior, així com de l’autorització per conduir els vehicles a què
es refereix l’article 7.3 del Reglament General de Conductors (BTP). Original
o fotocòpia compulsada.
— Documentació acreditativa de la titularitat del vehicle en règim de
propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o altre règim admès per la
normativa vigent. Aportar documentació acreditativa (original o fotocòpia
compulsada) o, subsidiàriament, declaració jurada relativa al compromís per
a disposar de la titularitat del vehicle, en cas que resulti adjudicatari del
servei, en el termini i condicions fixades per la Corporació i, en tot cas, de
forma prèvia a l’inici del servei.
— En cas de persones jurídiques, documentació acreditativa que els
conductors que presten els serveis tenen el certificat exigit per la Llei.
— Documentació acreditativa de disposar de pòlissa de responsabilitat civil
pels danys que puguin ocasionar-se en el transcurs del servei, en els termes
establerts per la normativa vigent (original o fotocòpia compulsada) o bé,
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declaració jurada relativa al compromís de la seva formalització, en cas que
resulti adjudicatari, en el termini exigit per l’Ajuntament i, en tot cas, de forma
prèvia a l’inici de la prestació dels serveis.
SOBRE «B» PROPOSICIÓ I MÈRITS:
a) Sol·licitud : Es presentarà conforme al model següent:
«D. ________________________, amb domicili a __________________,
Municipi
________________, C. P. __________, i DNI n.º ___________, expedit a
____________________ en data _________, en nom propi [o en
representació de/d’
_____________________
com
s’acredita
___________________],
assabentat de la convocatòria per a l’adjudicació de llicències d’autotaxi per
al municipi de Vilafant, sol·liciti prendre part en la licitació, d’acord amb el
Plec de Clàusules Administratives que accepto de manera incondicionada i
íntegra, sense cap excepció.
Lloc, data i signatura”
b) Documentació justificativa del compliment dels criteris d’adjudicació;
d’acord amb el contingut de la clàusula quarta d’aquest plec de clàusules.

CLÀUSULA NOVENA.
proposicions.-

Termini

i

lloc

de

presentació

de

les

Les sol·licituds s’adreçaran a l’Ajuntament de Vilafant i es presentaran en el
Registre d’Entrada d’aquest Ajuntament en el termini de VINT
(20)
dies
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial del Província.
A la sol·licitud de llicència s’indicarà la marca i model del vehicle i, en el seu
cas, per al tipus de llicència que ho sol·licita (per a vehicles de 5 o de 9
places).

CLÀUSULA DESENA. Obertura de Proposicions.La mesa de contractació es constituirà el primer dia hàbil següent a la
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores, a la
Sala de Plens de l’Ajuntament. Si aquest dia fos festiu o dissabte, es reunirà
el primer dia hàbil següent, a la mateixa hora.
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La Mesa de Contractació qualificarà, en primer lloc, la documentació
administrativa continguda en els sobres «A».
En cas que la Mesa constati l’existència de defectes o omissions que resultin
subsanables en la documentació presentada, atorgarà als licitadors un
termini no superior a tres dies hàbils per tal que es corregeixin.
Posteriorment, i un cop s’hagi publicat la llista definitiva de les sol·licituds
presentades, es procedirà a l’obertura i examen del sobre «B», en acte
públic, que es durà a terme a la Sala de Plens de la Corporació, a la data i
hora que s’assenyali per resolució de l’alcaldessa.
La Mesa, si ho estima oportú, podrà sol·licitar en aquest moment tots els
informes tècnics que consideri necessaris. Rebuts els informes i reunida de
nou, si s’escau, la Mesa de Contractació, realitzarà proposta d’adjudicació,
adreçada a l’òrgan competent en matèria d’adjudicació.

CLÀUSULA DOTZENA. Publicitat.Una vegada finalitzat l’examen de la documentació aportada amb el sobre
“A”, es publicarà la llista provisional de sol·licituds que han estat admeses i
excloses en el Tauló d’anuncis de la Corporació a l’objecte de que els
interessats i les Associacions professionals d’empresaris i treballadors
al·leguin allò que considerin convenient en defensa dels seus drets en el
termini de quinze dies, d’acord amb el que disposa l’article 10 del Reial
Decret 763/1979, de 16 de març, i es notificarà personalment als interessats.
L’anterior llista provisional s’elevarà a definitiva de forma automàtica cas que
no es presenti cap reclamació i s’exposarà en el tauló d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina web del perfil del contractant de l’Ajuntament.
Cas que es presentin reclamacions a la llista provisional, aquestes es
resoldran per l’alcaldia en el termini màxim de quinze dies, i la resolució que
s’adopti es notificarà als interessats.
A la mateixa resolució de l’Alcaldia es fixarà l’hora i dia en que es reunirà la
Mesa de contractació per a efectuar la valoració dels mèrits al·legats i
formularà proposta de resolució per a l’adjudicació de les llicències als
sol·licitants que hagin obtingut major puntuació.
CLÀUSULA ONZENA. Mesa de Contractació.7

La Mesa de Contractació, d’acord amb allò que estableix el punt 10 de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, estarà presidida per l’alcaldessa o membre de
la Corporació que aquesta delegui, i n’han de formar part, com a vocals, el
Secretari-Interventor, com també els altres que designi l’òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al
servei de la Corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu
nombre, en total, sigui inferior a tres. Actuarà com a Secretari un funcionari
de la Corporació.

CLÀUSULA TRETZENA. Adjudicació.La Junta de Govern local acordarà l’adjudicació de les llicències del servei
de taxi en resolució motivada que s’ha de notificar als candidats i en el perfil
del contractant (art. 135.4 de la LCSP) i en la notificació s’haurà de contenir
la informació necessària que permeti, al licitador exclòs o candidat descartat
interposar recurs, conforme a l’art. 310, que resulti suficientment fonamentat
contra la decisió de l’adjudicació; en els termes de l’art. 135.4 de la LCSP,
segons redacció donada per Llei 34/2010.

CLÀUSULA CATORZENA. Drets i Obligacions del Titular de la
Llicència.En el termini de SEIXANTA (60) DIES NATURALS, com a màxim, a comptar
des de la data de la concessió de les diferents llicències municipals, el titular
estarà obligat a prestar el servei de forma immediata i amb el vehicle afecte
a aquest.
Serà requisit necessari que els vehicles que constin a les propostes i que els
adjudicataris posin en servei, tinguin una antiguitat inferior a 2 anys.
Això s’entén sempre i quan la persona interessada que resulti adjudicatària
del servei, hagi presentat la corresponent sol·licitud d’autorització de
transport de la sèrie VT en el termini màxim de sis mesos des de la recepció
de l’informe emès pel cap del Servei Territorial de Ports i Transports dels
SSTT a Girona del DPTO de la Generalitat de Catalunya (23.10.2008) o del
que resulti en cas que es sol·liciti pròrroga en relació a l’esmentat termini i
n’hagi obtingut la corresponent autorització. De l’obtenció d’aquesta
autorització se n’haurà de donar compte a la Corporació Municipal, als
efectes oportuns.
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En cas que exhaurit el termini indicat en el punt anterior no s’hagi obtingut
l’autorització esmentada en el segon paràgraf, l’interessat haurà d’iniciar la
prestació del servei, amb el vehicle afecte al mateix, en el termini màxim de
10 dies naturals posteriors a l’obtenció de l’autorització indicada; informantne oportunament a la Corporació Municipal.
Els drets i obligacions del titular de la llicència són els que neixen d’aquest
Plec, que tindrà caràcter contractual, i de la llicència atorgada pel Municipi,
així com els derivats de la Legislació aplicable.
CLÀUSULA QUINZENA. Recursos Administratius i Jurisdiccionals.Els acords corresponents de l’òrgan de contractació esgotaran la via
administrativa i seran immediatament executius. Contra aquests es pot
interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que va
dictar, o recurs contenció administratiu, d’acord amb allò que disposa la Llei
Reguladora d’aquesta Jurisdicció, davant el Jutjat contenciós administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar a partir de la notificació de
l’acord (articles 109 i 118 de la LAP i article 46 de la LJ).

************************

ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
“En/Na................................................................................amb NIF núm.
......................................................actuant en nom i representació de la
societat
mercantil...............................................................................amb
NIF.....................................................domiciliada
en
la
localitat
de
................................ carrer ............................................. núm. .... actuant

en nom propi, o com a representant legal
mercantil,.....................................................................,

de

la

societat

DECLARA, sota la seva responsabilitat, que ni l’empresa
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.....................................(en la seva qualitat de licitadora), ni els seus
administradors i/o representants:
a) No han estat condemnats per sentència ferma per delictes de falsedat,
contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, suborn, malversació, tràfic
d’influències, revelació de secrets, ús d’informació privilegiada, delictes
contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels
treballadors o per delictes relatius al mercat i als consumidors.
b) No han estat declarats en fallida, en concurs de creditors, insolvent fallit
en qualsevol procediment o subjecte a intervenció judicial; ni ha estat iniciat
expedient de quitament i espera o de suspensió de pagaments, ni s’ha
presentat sol·licitud judicial de fallida o de concurs de creditors.
c) No han donat lloc a la resolució de qualsevol contracte amb
l’Administració, per causa de la que hagi estat declarada culpable.
d) No han estat sancionats, amb caràcter ferm, per infracció greu en matèria
de disciplina de mercat, en matèria professional o en matèria d’integració
laboral de minusvàlids o molt greu en matèria social, d’acord amb el que
disposa la Llei 8/1988, de 7 d’abril, sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, o en matèria de seguretat i salut laboral, d’acord amb el que disposa
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals.
e) No es troben inclosos en cap dels supòsits previstos en la Llei 12/1995,
d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de l’Estat i dels
alts càrrecs de l’administració, i de la Llei 53/84, de 6 de desembre,
d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, o
que es tracte de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que
estableix la llei esmentada.
f) Es troben al corrent del pagament de les obligacions tributàries de caràcter
estatal, autonòmic i local, i amb la Seguretat Social, previstes a les
disposicions vigents.
g) No han incorregut en falsedat greu en facilitar a l’Administració les
declaracions exigibles en compliment de les disposicions de la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
h) No han estats sancionats com a conseqüència del corresponent expedient
administratiu en els termes previstos en l’article 59 de la Llei General de
Subvencions, Llei 38/2003, i en l’article 185 de la Llei General Tributària.
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i) No han incorregut en falsedat en el moment d’efectuar declaració
responsable a la que fa referència l’article 130.1 c) de la Llei de Contractes
del Sector Públic o facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i
solvència i no ha incomplert per causa que li sigui imputable, la obligació de
comunicar informació prevista a l’article 59 i l’article 305 de la LCSP.
j) No han contractat persones respecte a les que s’hagi publicat, en el BOE,
l’incompliment al que es refereix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 5 d’abril,
de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de l’administració.
k) No han infringit la prohibició de contractar amb qualsevol de les
administracions públiques.
l) No han retirat indegudament una proposició o candidatura en un
procediment d’adjudicació ni ha impossibilitat l’adjudicació del contracte al
seu favor per no complimentar allò establert en l’art. 135.2 dins el termini
assenyalat, per mitjà de dol, culpa o negligència.
(Lloc, data i signatura)

Diligència.- La poso jo, el secretari de la Corporació, per tal de fer constar
que aquest plec de clàusules que consta de quinze clàusules i un annex
(annex I) ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local del dia 12
de gener de 2011.
El Secretari,

Robert Pallarés i Gasol
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