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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Concurs obert d’adjudicació de llicència d’autotaxi amb vehicle adaptat per a persones amb discapacitat
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 21 de desembre de 2016 va adoptar l’acord d’aprovació d’inici de
l’expedient de licitació per a l’adjudicació, en règim obert de concurrència, d’una llicència d’autotaxi en
vehicle de cinc places amb vehicle adaptat per a persones amb discapacitat, i l’aprovació del Plec de
Clàusules Administratives que regiran la licitació, conforme a les condicions resumides que s’insereixen a
continuació:
1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Rosselló.
2. Objecte
Adjudicació d’una (1) llicència d’autotaxi en vehicle de cinc places amb vehicle adaptat per a persones amb
discapacitat.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert amb diversos criteris d’adjudicació
4. Criteris d’adjudicació
1. Ser veí del municipi de Rosselló, amb un any com a mínim d’antiguitat d’empadronament, a complir-se a
la data de finalització del termini per a presentar les ofertes. Aquesta condició serà verificada pel propi
Ajuntament d’entre les dades contingudes en el padró municipal. 8 punts.
2. Experiència prèvia. Es computarà un punt per any d’experiència. Fins a 3 punts, d’acord amb els
següents paràmetres
a) Dedicació prèvia a la professió en règim de treballador o treballadora assalariat de vehicles destinats a
taxi, d’acord amb l’article 5 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi (criteri preferent segons l’art. 5.2 de la
Llei del Taxi), acreditada mitjançant la inscripció i cotització en aquest concepte a la Seguretat Social.
b) Tenir experiència en el transport de viatgers per carretera i/o de mercaderies, acreditada mitjançant la
inscripció i cotització en aquest concepte a la Seguretat Social, contracte de treball o qualsevol altra
documentació justificativa
Pel cas que l’aspirant reuneixi condicions per puntuar en el subapartats a) i b), el a) es valorarà de forma
preferent i excloent.
3. Compromís d’incloure una placa identificativa amb les inicials S.P i també la inscripció següent “Taxi
(núm. 1) de Rosselló” amb el corresponent escut del municipi en la seva versió oficial. Acreditació mitjançant
una declaració jurada. 3 punts.
4. La matriculació del vehicle objecte de la llicència de taxi, estigui domiciliat al municipi de Rosselló.
Aquesta condició serà verificada pel propi Ajuntament d’entre les dades del padró fiscal de l’impost de
circulació. 3 punts.
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En el supòsit que l’ofertant aporti compromís d’adquisició del vehicles cas de ser efectiu adjudicatari,
s’acompanyarà declaració responsable de compromís de domiciliar el vehicle al municipi de Rosselló.
5. Entrevista personal, mantinguda de forma obligatòria amb els membres de la mesa i els assessors o
tècnics que puguin requerir la seva assistència: Fins a 4 punts, amb la següent finalitat:
a) Demostrar un nivell alt de coneixement del nomenclàtor del carrers dels nuclis urbans del municipi de
Rosselló.
b) Demostrar un nivell mitjà de coneixement del nomenclàtor dels principals carrers de la ciutat de Lleida,
com a principal destí potencial dels viatgers, i, especialment, dels principals equipaments (estacions
transport, centres mèdics i privats, seus d’administracions públiques, etcètera).
c) Defensa del mode de prestació del servei públic.
d) Defensa de les millores del servei proposades.
Es obligatòria l’assistència a l’entrevista al lloc, data i hora que s’assenyali. Els sol·licitants que no
compareguin seran automàticament exclosos del present procediment de selecció, salvat dels casos
degudament justificats i lliurement apreciats per la Mesa. Els sol·licitants que facin l’entrevista han de portar
el DNI.
La mesa realitzarà a tots els candidats preguntes o qüestions de naturalesa similar, i així es deixarà
constància en la corresponent acta.
6. Situació d’atur forçós, si el sol·licitant és més gran de 45 anys: 2 punts.
7. Altres mèrits i millores en la prestació del servei tant de nivell tècnic com personal, que hauran de ser
justificades i defensades en l’entrevista personal. Fins a 2 punts.
8. En el cas de què es produeixi un empat entre els sol·licitants de la llicència amb major puntuació aplicant
els criteris anteriors, s’efectuarà el desempat en base als següents criteris de puntuació, els quals, s’hauran
de reunir amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes:
- Joves Emprenedors-Persones sense familiars a càrrec: 2 punts
- Nombre de membres de la família a càrrec del sol·licitant: 1 punt per membre familiar amb un màxim de 3.
- Fills del sol·licitant que siguin minusvàlids físics o psíquics: 1 punt.
5. Garanties
a) Provisional: no s’exigeix
b) Definitiva: 600,00 euros
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Rosselló
b) Domicili: Avinguda de Catalunya, 2
c) Localitat i Codi Postal: Rosselló, 25124
d) Telèfon: 973730001
e) Fax: 973730033
f) Perfil del Contractant de la web municipal www.rossello.cat
g) Mail: ajuntament@rossello.cat
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: El dia hàbil anterior al de l’acabament del termini de
presentació de sol·licituds
7. Condicions per a la titularitat de les llicències
Les establertes al plec de clàusules administratives.
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8. Presentació de sol·licituds
a) Data límit de presentació: vint dies hàbils, comptats des del següent al de publicació d’aquest anunci al
BOP de Lleida i al perfil del contractant de la pàgina web municipal www.rossello.cat.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, el licitador haurà de justificar la data i hora en que ha fet la
tramesa i comunicar-ho a l’òrgan de contractació per fax o telegrama, dins de la data i hora establerts com a
termini de presentació. Sense aquests requisits no serà admesa la proposició si es rebuda amb posterioritat
al termini assenyalat en aquest anunci
b) Documentació a presentar: la que detalla el plec de clàusules administratives
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Rosselló.
Entitat: Registre General de l’Ajuntament de Rosselló
De 9 a 14 hores de dilluns a divendres.
Domicili: Avinguda de Catalunya, 2, Rosselló (CP 25124)
9. Obertura de les sol·licituds.
a) Entitat: acte públic Ajuntament de Rosselló
b) Domicili: Avinguda de Catalunya, 2, Rosselló (CP 25124)
c) Data: Acabat el termini de presentació de sol·licituds, per part de la Mesa de contractació es procedirà a
l’obertura del sobre A el dia hàbil següent al que finalitzi el termini de presentació de proposicions, podent-se
concedir un termini de 3 dies hàbils amb la finalitat de subsanar els defectes que es puguin apreciar.
Si es presenten propostes per correu, l’acte d’obertura del sobre A, tindrà lloc l’endemà de rebre totes les
ofertes trameses per correu i com a màxim l’endemà del desè dia natural a l’acabament del termini de
presentació d’ofertes. Si aquest dia és festiu o dissabte, l’acte d’obertura tindrà lloc el primer dia hàbil
següent.
L’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc en el dia i hora que s’estableixi en la llista definitiva d’admesos, i es
celebrarà a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Rosselló.
10. Mitjans de publicació de l’anunci i despeses
a) Mitjans de publicació de l’anunci: BOP de Lleida, tauler d’anuncis Ajuntament i perfil del contractant de la
pàgina web municipal www.rossello.cat
b) Despeses a càrrec de l’adjudicatari: Les despeses de publicació dels anuncis objecte de l’expedient, i les
demés establertes al plec de clàusules administratives particulars.
Rosselló, 23 de gener de 2017
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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