PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, D’UNA
LLICÈNCIA DE TAXI PER A PRESTACIÓ DE SERVEI INTERURBÀ AL
MUNICIPI DE LA VANSA I FÓRNOLS

Primera. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’adjudicació, pel procediment obert amb
pluralitat de criteris (concurs), de la llicència municipal de taxi núm. 1 de
l’Ajuntament de La Vansa i Fórnols, per a un vehicle de fins a nou places de
capacitat, inclosa la persona que condueix, per a la prestació dels serveis de
transport interurbà de viatgers i que no tingui una antiguitat superior a dos anys
des de la data de la primera matriculació, per període de 4 anys renovables
directament en cas de compliment de les condicions, i d’acord amb erl que
preveu l’article 20.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol del taxi..
Segona. Condicions per a la prestació del servei de taxi
a) Condicions generals:
1. Ser resident en el municipi de La Vansa i Fórnols
2. S’estableix el compromís de realitzar el servei amb un vehicle de fins a
9 places (inclòs el conductor) en règim de propietat, lloguer,
arrendament financer, rentin o qualsevol altre admès per la normativa
vigent, preferentment 4X4 i no obligatòriament, amb antiguitat del
vehicle no superior a 2 anys des de la data de matriculació inicial. El
vehicle haurà de complir els requisits determinats per la Llei 19/2003, de
4 de juliol de taxi i normes que la desenvolupin, pel que fa a les
condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort i prestacions
adequades al servei adscrit.
3. S’estableix el compromís d’acreditar la titularitat del vehicle en règim de
propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un altre règim admès
per la normativa vigent.
4. Estar en possessió del permís de conduir de classe B o superior, així
com de l’autorització de conduir els vehicles a que es refereix l’article
7.3 del Reglament General de Conductors (BTP).
5.- Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social,
incloses les relatives a les condicions del centre de treball, establertes per la
legislació vigent.
6. Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el
transcurs del servei, en els termes establerts en la normativa vigent.
7. S’estableix el compromís de no aplicar tarifes superiors a les màximes
aplicables als serveis discrecionals de transports de viatgers realitzats amb
vehicles de fins a 9 places.

8. S’estableix el compromís de tenir la parada en algun dels nuclis del municipi.
9. S’estableix el compromís d’explotar la llicència personalment, amb
disponibilitat fixa amb el compromís de comptar amb un suplent acreditat.
10. S’estableix el compromís de no vendre ni cedir la concessió de la llicència,
que en cas de voler renunciar, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament que la
tornarà a licitar, sense cap contraprestació per part de l’Ajuntament.
11.. L’adjudicatari estarà obligat a prestar el servei en dies festius i/o en horari
nocturn, en aquells casos que sigui requerit per una urgència mèdica.
Tercera. Presentació de sol·licituds
Presentació de les sol·licituds: La sol·licitud de llicència la formularà l’interessat
acreditat:
. Fotocopia del DNI
. Certificat d’empadronament històric
. Característiques del vehicle
. Acreditació de l’experiència, si s’escau
. presentació de la documentació establerta al punt c) de la clàusula segona.
Tota la documentació haurà de ser presentada en original o bé fotocòpia
compulsada per poder valorar-la.
Es podrà presentar la sol·licitud mitjançant una instància-tipus que estarà
disponible en paper a la secretaria de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic,
i en format electrònic a la pàgina web de l’Ajuntament de La Vansa Fórnols
(http://vansafornols.ddl.net).
La sol·licitud i la documentació acreditativa de les circumstàncies
esmentades es presentaran en un sobre tancat que portarà la menció
següent: “Documentació per participar en el procediment en el concurs per a
l’adjudicació de llicència de taxi convocat per l’Ajuntament de La Vansa i
Fórnols””, amb la signatura del licitador o persona que el representi.
El sobre s’haurà de presentar en el Registre General de l’Ajuntament en el
termini de 20 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de
l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al
perfil del contractant .
Quarta. Mesa de valoració i obertura de proposicions
Procediment de valoració de les sol·licituds. La mesa de valoració es reunirà en
sessió pública el primer divendres hàbil al següent de la data del termini de
presentació de sol·licituds a les 12 hores i efectuarà una entrevista personal als

aspirants que es valorarà, entre d’altres el coneixement de la llengua catalana i
els coneixements de les carreteres del municipi i de l’entorn.
La Mesa de Valoració estarà integrada de la següent forma:
President:
- Alcalde de la corporació, o regidor en quin delegui
Vocals
- Regidor d’Urbanisme.
- regidor de l’Ajuntament,

:
:

Secretària: actuarà com a secretari de la Mesa el Secretari de la Corporació
La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres
dies perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions subsanables
observats en la documentació presentada.
Cinquena. Criteris de valoració
La Mesa de valoració, constituïda, previs els informes tècnics i jurídics adients
si són necessaris, valorarà les sol·licituds presentades pels aspirants licitadors,
i efectuarà proposta de la llista de prelació en el dret a obtenir la llicència de
taxi, a l’òrgan competent per concedir-la, d’acord amb els següents criteris de
valoració:
1. Ser veí del municipi de La Vansa i Fórnols, amb empadronament: Fins
a 10 punts (1 punt per any)
2. Tenir experiència en transports de viatgers: Fins a 3 punts (0,5 punts
per cada 6 mesos)
3. Disposar de carnets de conduir de categoria superior a la mínima
exigida: Fins a 2 punts (1 punt per carnet)
4. Característiques del vehicle amb el que es pretén prestar el servei, com
l’antiguitat, estat de conservació, confort que ofereix, etc: Fins a 8 punts
5. Altres mèrits per al·legar que seran valorats discrecionalment: Fins a 2
punts
Sisena. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d'empat es decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig públic.
Setena. Acreditació dels requisits
En la fase de procediment obert amb pluralitat de criteris (concurs) no s’exigirà
als aspirants la presentació prèvia dels documents justificatius de les

condicions generals fixades en la clàusula segona. Sí que s’hauran de
presentar els justificants de les circumstàncies que es sol·liciti que siguin
tingudes en compte per a la puntuació del procediment obert amb pluralitat de
criteris (concurs) en relació a la prelació que s’assenyala en la clàusula
cinquena.
L’adjudicatari provisional de la llicència haurà de presentar la documentació
esmentada exigida en el termini màxim de 30 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la notificació de l’adjudicació provisional de la llicència. En el
mateix termini s’haurà d’aportar la documentació que identifiqui el vehicle que
s’afectarà al servei; el permís de circulació i la fitxa tècnica d’inspecció del
vehicle en què consti que es troba vigent el reconeixement periòdic legal i l’alta
de l’IAE. Un cop acomplerts tots els tràmits i comprovada tota la documentació i
l’acompliment de tots els requisits, s’acordarà l’adjudicació definitiva de la
llicència.
L’adjudicatari de la llicència s’obliga a prestar el servei, amb tots els requisits
establerts a la normativa aplicable, en el termini d’1 mes des de que obtingui
l’autorització de transport de la sèrie VT del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Sens perjudici de les possibles pròrrogues que es puguin aprovar
justificadament, si l’adjudicatari no presentés la documentació justificativa de la
clàusula segona, no acomplís algun dels requisits establerts a les clàusules o a
la normativa aplicable, així, si renunciés a la llicència, no iniciés el servei en el
termini establert, serà desposseït del seu dret i serà proposat per obtenir la
llicència, provisionalment, l’aspirant que hagi quedat en segon lloc i així
successivament fins esgotar la llista de prelació presentada per la mesa de
valoració. Si cap aspirant obtingués la llicència definitivament, la licitació restarà
deserta i s’iniciarà un nou procediment per concedir la llicència vacant.
Vuitena. Normativa
Els adjudicataris de la llicència de taxi queden sotmesos a les determinacions
de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i altra normativa que es dicti per al seu
desenvolupament, així com als reglaments o ordenances que pugui aprovar
l'Ajuntament de La Vansa i Fórnols per regular el servei del taxi.
Respecte d’aquest procediment en tot allò que no estigui regulat expressament
en aquestes clàusules, s’aplicarà de forma supletòria la normativa de règim
local i de contractació de les administracions públiques que regulen el
procediment obert amb pluralitat de criteris (concurs).

