MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte

Constitueix l’objecte del present plec l’adjudicació en règim de concurrència d’una
llicència d’autotaxi per al Municipi de Massalcoreig, de 9 places inclosa la del
conductor, de conformitat amb 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 demés normativa aplicable.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d’adjudicació de les llicències d’autotaxi serà el procediment obert, en el
que tots els interessats poden presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació, d’acord amb l’article 157 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per a la valoració de les proposicions es tindran en compte diversos criteris, entre
d’altres, la prèvia dedicació a la professió en règim de treballador o treballadora
assalariat (veieu l’article 5 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi).
L’òrgan de contractació no pot declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en aquest plec.

CLÀUSULA TERCERA. Condicions de Participació

Són requisits per a la presentació de sol·licituds:
— Ser major de 18 anys.
— Ser nacional d’un país de la Unió Europea.
— Estar en possessió del permís de conduir de classe B o superior, així com de
l’autorització per a conduir els vehicles a la que es refereix l’article 4.2.f) del Reial
decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
conductors.

— No ser titular d’una altra llicència d’auto-taxi o haver-lo estat durant els deu anys
anteriors a la presentació de la sol·licitud en aquest Ajuntament.
— Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament
financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent, que no tingui una
antiguitat superior a dos anys, des de la seva matriculació. El vehicle a de ser de
nou places de capacitat, inclosa la persona que condueix, condicionat a l’adaptació
del vehicle a persones amb discapacitat física.
— 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 contractada pòlissa de responsabilitat civil pels danys que puguin
ocasionar-se en el transcurs del servei, en els termes establerts per la normativa
vigent.
— Compromís de disposar d’un telèfon mòbil per atendre tots els veïns del
municipi.

CLÀUSULA

QUARTA.

Presentació

de

Proposicions

i

Documentació

Administrativa

Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament, plaça L’Església, s.n., en horari d’atenció
al públic, dins del termini de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al
de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
En cas que el darrer dia fos inhàbil s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil
següent.
Les proposicions poden presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts a l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data
d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de
contractació la tramesa de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix
dia, consignant el títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.

L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix document pel secretari municipal. Sense la
concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització del termini
assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts els deu dies següents
a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més,
els requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 3/2011, de 14 de
novembre.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari
de les clàusules del present Plec.
Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres
tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions,
en els que es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a
licitar a la contractació del servei d’Autotaxi al municipi de Massalcoreig». La
denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma
Automàtica.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autentificades,
conforme a la legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació
numerada dels mateixos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari.

Els empresaris individuals, còpia compulsada del DNI; els empresaris persones
jurídiques, l’escriptura o els documents en què consti la constitució de l’entitat i els
estatuts pels qual es regeix, inscrits al Registre mercantil, o en el que comparegui.
b) Documents que acreditin la representació.
— Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran còpia
notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
— Si el licitador fos una persona jurídica, aquest poder ha d’estar inscrit en el
Registre Mercantil, quan sigui legalment exigible.
— 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 estar incurs en una prohibició per a contractar de
les recollides a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret 3/2011, de 14 de novembre.
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 de tal requisit s’hagi de
presentar, abans de l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual aquesta
s’efectuï.
d) Còpia compulsada del permís de circulació BTP o superior vigent.
e) Documentació acreditativa de la disponibilitat del vehicle que apliqui la llicència
per a prestar el servei o bé compromís d’adquisició d’un vehicle concret i
determinat en algun dels règim determinats en la clàusula tercera.
f) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els rics determinats per la legislació
vigent
g) Declaració d’acceptació expressa de la competència funcional del Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida per totes ls qüestions que es puguin plantejar
relatives a la llicència.)
h) Si escau, una direcció de correu electrònic on poder efectuar les notificacions.

i) Les empreses estrangeres presentaran una declaració de submissió a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al
licitador.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA.
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al model següent:
«El Sr. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a
_____________,

c/

____________________,

núm.

___,

amb

DNI

núm.

_________, en representació de l’entitat ___________________, amb CIF núm.
___________, assabentat de l’expedient per a la contractació del servei de taxi per
procediment obert al municipi de Massalcoreig faig constar que conec el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que serveix de base a la licitació i l’accepto
íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte
del

contracte

per

l’import

de

____________

euros

i

___________

euros

corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
____________, ___ de ________ de 20__.
Signatura del licitador,

Signatura: _________________».
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s’han de
quantificar de forma automàtica, descrits a la clàusula vuitena A).

CLÀUSULA CINQUENA. Publicitat

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’anuncis de la corporació, amb l’objecte
de que els interessats i les associacions professionals d’empresaris i treballadors
puguin al·legar el que estimin oportú en defensa dels seus drets en el termini de
quinze dies (article 10 del Reial decret 763/1979, de 16 de març).

CLÀUSULA SISENA. Pagament de la Taxa

El preu total de l’import d’adjudicació s’ha d’ingressar a la Tresoreria Municipal en el
termini d’un a comptar des de la notificació de l’adjudicació.

CLÀUSULA SETENA. Garanties

L’adjudicatari ha de constituir una fiança definitiva de 100,00 euros.

CLÀUSULA VUITENA. Criteris d’Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’atendrà a varis criteris d’adjudicació.
A.

Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:

— Ser conductors assalariats dels titulars de llicències de taxi que prestin el servei
amb plena i exclusiva dedicació a la professió, acreditada mitjançant la possessió i
vigència del permís de conductor expedit per l’ens local creador de les llicències i la
inscripció i cotització en tal concepte a la Seguretat Social, d’1 a 10 punts (dos
punts per any).
— Ser veí del municipi, amb un any com a mínim d’antiguitat d’empadronament,
d’1 a 10 punts.
— Tenir experiència en el transport de viatgers, d’1 a 10 punts (dos punts per any).
— Horari màxim de prestació del servei (Disponibilitat), d’1 a 10 punts).

CLÀUSULA NOVENA. Despeses

L’adjudicatari queda obligat al pagament dels anuncis i impostos que procedeixin.

CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert en el punt 10 de la disposició
addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estarà formada pels
següents membres:
— El Sr. Francisco J. Juste Guardiola, que actuarà com a President de la Mesa.
— El Sr. Francisco Badia Nicolas, vocal.
— El Sr. Juan Jové Ventosa, vocal.
— La Sra. Ingrid Escoda Arroyo, vocal.
— La Sra. Montserrat Remolà Remolà, vocal (Secretaria de la Corporació).
— La Sa. María Carmen Vallés Ballesté, que actuarà com a Secretaria de la Mesa.

CLÀUSULA ONZENA. Obertura de Proposicions

A la finalització del termini de presentació de les proposicions, la Mesa de
Contractació procedirà a l’obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació
administrativa que continguin.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies per a que el
licitador

corregeixi

els

defectes

o

omissions

esmenables

observats

en

la

documentació presentada.

CLÀUSULA DOTZENA. Requeriment de Documentació
Reunida de nou la Mesa de Contractació, es procedirà a l’obertura dels sobres «B».
Atesa la valoració dels criteris de ponderació automàtica (Sobre «B»), la Mesa de
Contractació proposarà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
L’òrgan

de

contractació

requerirà

al

licitador

que

hagi

presentat

l’oferta

econòmicament més avantatjosa per a que, dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment, presenti la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i

amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.

CLÀUSULA TRETZENA. Adjudicació de la llicència.

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar la
llicència dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec.
L’adjudicació ha de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors.
La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs o al candidat descartat interposar un recurs suficientment
fonamentat contra la decisió d’adjudicació.
CLÀUSULA CATORZENA. Drets i Obligacions del Titular de la Llicència

En el termini de seixanta dies naturals comptats des de la data de la concessió de les
distintes llicències municipals, el seu titular està obligat a prestar el servei de forma
immediata i amb el vehicle afectat al servei.
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.
L’incompliment de les obligacions derivades del present Plec o de la Llei 19/2003,
de 4 de juliol del taxi o norma que la substitueixi, facultarà l’Ajuntament per a la
incoació i tramitació de l’expedient sancionador previst al Capítol VI de la Llei
19/2003, de 4 de juliol.

CLÀUSULA QUINZENA. Recursos Administratius i Jurisdiccionals

Els

acords

corresponents

de

l’òrgan

de

contractació

posaran

fi

a

la

via

administrativa i seran immediatament executius. Contra aquests actes 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 del mateix òrgan que l’hagi dictat, o recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de la citada
jurisdicció, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de
dos mesos comptats a partir de la notificació de l’acord.

