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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

8180

Aprovació de la licitació de deu noves llicències de taxi al municipi de Sant Josep de sa Talaia

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 31 d'agost de 2020, adoptà entre d'altres el següent ACORD:
Expedient 1496/2020. Licitació 10 noves llicències de taxi.
Vista la provisió del Regidor de Transports per iniciar expedient de licitació de 10 noves llicències de taxi, de data 17/07/2020.
Vist informe emès per Secretaría, de data 27/07/2020.
Vist informe jurídic de data 29/07/2020.
Vist informe del Servei municipal d'Intervenció, de data 10/08/2020.
A continuació, se sotmet la proposta a votació i per 11 vots a favor (8 del PSOE i 3 d'UNIDES PODEM) i 10 abstencions (5 del GPM, 2 de
CIUDADANOS, 1 d'ARA EIVISSA, 1 de PxE i 1 de VOX), és a dir, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
s'ACORDA:
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1. Aprovar la licitació de 10 noves llicències de taxi al municipi de Sant Josep de sa Talaia, anteriorment creades per Acord de Ple de
data 18/12/2018.
2. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i el plec de condicions tècniques per a la licitació de 10 llicències, 7 de tipus
general per a vehicles amb número de places no superior a cinc, inclosa la del conductor (llicències número 97, 98, 99, 100, 101, 102
i 103) i 3 llicències adaptades a persones amb mobilitat reduïda, de 5 places + 1 PMR, llicències número 104,105 i 106.
3. Exposar els plecs a informació pública durant un termini de deu dies naturals a partir de la publicació de l'anunci al BOIB, perquè
puguin presentar-se reclamacions, les quals han de ser resoltes pel Ple municipal.
4. En cas de no existir al·legacions els presents plecs es consideraran aprovats definitivament i s'iniciarà el procés d'admissió de
sol·licituds, que s'anunciarà al tauler d'anuncis. En el seu cas es faculta a l'Alcalde per a la realització de tots els tràmits que siguin
necessaris dins de la tramitació del present expedient.
5. Comunicar el present en especial al titular de l'explotació provisional de la llicència núm. 97.
La qual cosa es publica per a general coneixement.

Sant Josep de sa Talaia, 4 de setembre de 2020
L'alcalde
Josep Marí Ribas
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PLEC DE CONDICIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ
PÚBLICA CONVOCADA PER L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
PER A ATORGAR 10 LLICÈNCIES, 3 D’ELLES ADAPTADES, PER A PRESTAR
SERVEIS DE PARTICULARS DESTINATS AL PÚBLIC, CONSISTENTS EN EL
TRANSPORT DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME

I. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC
I.1. El present plec té per objecte establir les condicions per a l’atorgament de 10
llicències, 3 d’aquestes adaptades, per a prestar serveis de particulars destinats al
públic, consistents en el transport de viatgers en automòbils de turisme.
Les llicències a concedir són les següents:
Set llicències de tipus general per a vehicles amb nombre de places no superior a cinc,
inclosa la del conductor, llicències núm. 97, 98, 99, 100, 101, 102 i 103, i tres llicències
de tipus adaptat, núm. 104, 105 i 106.
Aquests serveis es prestaran amb subjecció al que disposa:
—L’Ordenança, de 28 de maig de 2015, del servei de transport interurbà de passatgers
en automòbils lleugers de lloguer amb conductor.
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—La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes
Balears.
—El Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transport en automòbils
lleugers aprovat pel RD 763/1979, de 6 de març.
I.2. En aplicació de l’article 10, paràgraf 5, del RD 763/1979, de 16 de març i de l’article
53.3, paràgraf 2, de la Llei 4/2014 de 20 de juny, l’adjudicació de les llicències es realitza
pel procediment obert i es sotmet el procediment a les normes aplicables a la
contractació local.
I.3. Aquesta licitació es regirà:
—Quant a la preparació, per les condicions establertes en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques que en formen part integrant, no s’admetran variants; pel text
refós de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (d’ara endavant,
LCSP), i pel RD 1098/2001, reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques (d’ara endavant RGLCAP).
—Quant a l’adjudicació, per la Llei 4/2014 de 20 de juny de transports terrestres i
mobilitat sostenible de les Illes Balears i el Reglament nacional dels serveis urbans i
interurbans de transport en automòbils lleugers, aprovat pel RD 763/1979, de 16 de març
i la resta de legislació aplicable a aquest efecte.
—Quant als efectes i extinció de les llicències, per la Llei 4/2014 de 20 de juny de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears i el Reglament nacional
dels serveis urbans i interurbans de transport en automòbils lleugers, aprovat pel RD
763/1979, de 16 de març i la resta de legislació aplicable a aquest efecte.
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II. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS DE LES LLICÈNCIES
Poden presentar sol·licitud les persones naturals que tenguin plena capacitat d’obrar,
hauran de complir els requisits de solvència, base IV; que no es trobin compreses en les
prohibicions establertes en els articles 12 i 13 del Reial decret 763/1979, que compleixin
els requisits de l’article 53.3 de la Llei 4/2014, així com no estar incursos en la
prohibicions establertes en l’article 71 de la LCSP.
Si per sentència judicial dictada en procediment interposat prèviament a l’aprovació
d’aquestes bases, es declaràs procedir a un nou còmput de l’antiguitat, del qual resultàs
tenir dret a l’adjudicació d’una llicència un licitador en aquesta convocatòria, queda
sense efectes la participació en aquesta convocatòria des del moment de la fermesa
d’aquesta sentència, en esdevenir impossible el requisit solvència tècnica IV. 1d per
causa de tenir dret a la titularitat d’una llicència.
L’adjudicació de les llicències es realitzarà a favor de:
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a) Els conductors assalariats dels titulars de llicències d’autotaxi que prestin el servei
amb plena i exclusiva dedicació en la professió, acreditada mitjançant la possessió i
vigència del permís de conductor expedit per aquest Ajuntament i la inscripció i cotització
en tal concepte a la Seguretat Social, per rigorosa i continuada antiguitat acreditada en
el terme municipal.
S’assimilaran a la condició d’assalariats aquells conductors d’autotaxi donats d’alta en
el règim de la Seguretat Social com a autònoms familiars que prestin el servei amb plena
i exclusiva dedicació en la professió, acreditada mitjançant la possessió i vigència del
permís de conductor expedit per aquest Ajuntament i la inscripció i cotització en tal
concepte a la Seguretat Social, per rigorosa i continuada antiguitat, acreditada en el
terme municipal.
b) Titulars de llicències d’autotaxi adjudicades per l’Ajuntament que hagin estat
anul·lades per sentència ferma o l’adjudicació de la qual es trobi sotmesa a procediment
judicial, a l’efecte del que s’estableix en el punt IV.5.2.
c) Les persones físiques que les obtenguin mitjançant concurs lliure (en torn lliure,
només s’atorgaran les llicències en el supòsit que la quota que s’ha d’atorgar no quedi
coberta per aquells que corresponguin al torn de conductors assalariats i assimilats).

III. CÀNON D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA I TERMINI DE DURADA
III.1. D’acord amb l’estudi econòmic emès per l’economista Joan Angelet Cladellas el
novembre de 2018 sobre el cànon d’atorgament de les llicències, confirmat quant a risc
i perill de les concessions el juliol de 2020, comporta l’abonament de:
Llicencies de tipus general: 180.000 euros
Llicències de tipus adaptat: 150.000 euros
III.2. El termini màxim d’atorgament de les llicències serà de cinquanta anys, que es
comptaran a partir de la data d’adjudicació.
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IV. PROPONENTS, DOCUMENTACIÓ I OFERTES
IV.1 Cada licitador presentarà una única sol·licitud amb certificat digital, a través de la
seu electrònica:
SANTJOSEP.SEDELECTRONICA.ES: CATÀLEG DE TRÀMITS: Instància general
(esmentant: sol·licitud licitació 10 llicències de taxi, i indicant el torn al qual s’opta).
PUJAR FITXERS (annexos i documents escanejats).
S’annexaran per aquest ordre:
a) Document Nacional d’Identitat.
b) Si és el cas, l’escriptura d’apoderament degudament legalitzada.
c) Indicació d’adreça electrònica a l’efecte de notificacions (L. 39/2015).
d) Declaració responsable de no haver estat titular d’una llicència permanent municipal
d’autotaxi de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en els últims deu anys (els
licitadors pel punt IIb només indicaran que participen per aquest torn).
e) Declaració responsable de no estar incurs el licitador en les prohibicions per a
contractar establertes a l’article 71 de la LCSP.
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f) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. La prova d’aquesta circumstància podrà fer-se pels
mitjans indicats a l’article 87 la LCSP.
g) Solvència econòmica i financera: per un o més dels mitjans establerts a l’article 87 de
la LCSP, per exemple, certificat bancari.
h) Solvència tècnica o professional: permís de conduir de la classe B2.
i) Solvència tècnica o professional: permís municipal de conductor expedit per
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
j) Solvència tècnica o professional: compromís que s’adscriurà a la llicència un vehicle
d’acord amb la clàusula tercera del plec de condicions tècniques.
k) Solvència tècnica o professional: certificat expedit per la Prefectura Provincial de
Trànsit, en el qual s’acrediti que la persona interessada no ha estat sancionada per
resolució ferma en els dos últims anys per cap de les infraccions qualificades com a molt
greus de les previstes en el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de circulació.
l) Annex I: proposta econòmica.
m) Certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social, ja sigui d’assalariat o
d’autònom familiar segons el cas, numerades les files de referència.
n) Annex II: data d’antiguitat i declaració responsable detallada de períodes i activitats
consecutives completes.
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a) Sol·licitants del torn lliure (documentació potestativa):
1. Certificat municipal d’haver prestat anteriorment serveis com a conductor assalariat, i
certificat de la Seguretat Social en el qual s’acreditin les cotitzacions corresponents a tal
concepte, en el seu cas.
2. Certificats de coneixements d’idiomes expedits per entitats oficials o oficialment
reconegudes, amb una durada superior a 50 hores per curs.
3. Acreditació de trobar-se en situació de desocupació, en el seu cas.
IV.2. Termini
26 dies naturals des de la publicació de la convocatòria. La presentació de proposicions
comporta per part del licitador l’acceptació incondicional de les clàusules d’aquest plec
i les conseqüències del règim de declaració responsable. Una vegada presentada una
proposició, no podrà ser retirada sota cap pretext.
IV.3. Mesa de Contractació
D’acord amb el que estableix la disposició addicional segona set de la LCSP, la Mesa
estarà integrada per:
Presidència:
—El regidor de Mobilitat o persona que legalment el substitueixi.
Vocals:
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—La secretària municipal o persona que legalment la substitueixi.
—L’interventor municipal o persona que legalment el substitueixi.
—Un tècnic municipal.
Secretari:
—Un funcionari municipal.
IV.4. Examen de les proposicions
IV.4.1. La Mesa de Contractació es reunirà per qualificar els documents presentats dins
el termini i en la forma escaient.
Si la Mesa observàs defectes materials a la documentació presentada, es sol·licitarà
l’esmena a través del lloc web municipal (www.santjosep.org) en el termini màxim de
deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació en el web municipal, d’acord amb
l’article 81.2 del RGLCAP.
La Mesa, una vegada qualificada la documentació i esmenats, si és el cas, els defectes
o omissions de la documentació presentada, determinarà els licitadors que podran
accedir a l’adjudicació, d’acord amb l’article 151 de la LCAP, amb pronunciament exprés
sobre els admesos a la licitació, els rebutjats i les causes del rebuig.
Si la Mesa consideràs necessària l’emissió d’un informe tècnic, no es pronunciarà sobre
la proposta que consideri més convenient, sinó que donarà per finalitzat l’acte sense ella
i posteriorment, una vegada emès l’informe tècnic, es tornarà a reunir en acte intern amb
la finalitat de formular proposta a l’òrgan municipal competent sobre la proposició que
consideri millor per als interessos municipals.
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IV.4.2. La Mesa es constituirà i la data es publicarà en el lloc web municipal per al
coneixement de tots els possibles interessats a assistir a la vista de la documentació
que no contengui dades de caràcter personal, com ara:
—La Mesa donarà compte dels licitadors admesos i exclosos com a resultat de la
qualificació de la documentació administrativa.
—La Mesa llegirà la declaració de l’antiguitat, així com la proposició econòmica.
Acabada la lectura de les proposicions, el president sol·licitarà dels licitadors que
manifestin si s’ha produït cap error o omissió, la qual cosa serà, si és el cas, esmenat a
l’acte.
L’acta serà firmada per tots els components de la Mesa i tots els licitadors que haguessin
fet presents les seues reclamacions o reserves, si n’hi hagués.
Si la Mesa consideràs necessària l’emissió d’un informe tècnic, no es pronunciarà sobre
la proposta que consideri més convenient, sinó que donarà per finalitzat l’acte sense ella
i posteriorment, una vegada emès l’informe tècnic, es tornarà a reunir en acte intern amb
la finalitat de formular proposta a l’òrgan municipal competent sobre la proposició que
consideri millor per als interessos municipals.
IV.5. Criteris d’adjudicació
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IV.5.1. La Mesa distribuirà la documentació presentada d’acord amb els dos següents
grups:
a) Els conductors assalariats dels titulars de llicències d’autotaxi (o autònoms familiars)
i titulars de llicències d’autotaxi adjudicades per l’Ajuntament que hagin estat anul·lades
per sentència ferma o l’adjudicació de la qual es trobi sotmesa a procediment judicial, a
l’efecte del que s’estableix en el punt IV.5.2.
b) Les persones físiques que les obtenguin mitjançant concurs lliure.
IV.5.2. Tenint en compte l’ordre de prelació que per a l’adjudicació de llicències
d’autotaxis estableix l’article 13 del RD 763/1979, de 16 de març, les ofertes seran
distribuïdes, analitzades, ordenades i relacionades per la Mesa d’acord amb els grups
establits a l’apartat anterior, aplicant els següents criteris:
Es puntuarà en ordre decreixent, per rigorosa i continuada antiguitat acreditada en
aquest municipi com a conductors assalariats dels titulars de llicències d’autotaxi que
prestin servei amb plena i exclusiva dedicació en la professió, acreditada mitjançant la
possessió i vigència del permís de conductor expedit per aquest Ajuntament i cotització
en tal concepte a la Seguretat Social, fins al 31/12/2019.
No interromprà la continuïtat el període que hagi estat autònom el titular d’una llicència
estacional atorgada per aquest Ajuntament.
Interromprà la continuïtat quan voluntàriament s’abandoni la professió de conductor
assalariat per termini igual o superior a sis mesos.
No interrompran la continuïtat els períodes en què el sol·licitant es trobi en situació legal
de desocupació derivada del cessament involuntari en aquesta activitat o en situació
d’incapacitat temporal, acreditades mitjançant la declaració d’incapacitat temporal o
inscripció en el servei d’ocupació.
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No interromprà l’exclusivitat haver treballat en una altra activitat després del cessament
involuntari, sempre que hagués cotitzat 120 dies anuals com a assalariat del taxi de Sant
Josep, atès que la situació de desocupació tampoc no la interromp (s’estén aquest
benefici també a qui hagués treballat, donat el caràcter estacional d’aquesta activitat a
Eivissa).
Còmput derivat de sentència judicial ferma: l’antiguitat es pot acreditar per qualsevol
mitjà admissible en Dret, també prèvia sol·licitud motivada:
Si participa un licitador que, a conseqüència d’una sentència judicial, en la qual ha estat
part aquest Ajuntament sobre el procediment d’adjudicació de llicències, s’hagi anul·lat
l’acord de concessió de la llicència que tenia concedida, el període que ha estat
autònom, al licitador titular de la llicència anul·lada se li computarà aquest període com
a exercici de la professió de taxista assalariat amb exclusivitat i continuïtat.
Si participa un licitador assalariat o familiar de titular de llicència a qui es rescindís la
relació laboral per la privació del dret d’explotació de la llicència del titular, i aquesta
decisió fos revocada judicialment, si fos novament contractat per aquest titular de
llicència una vegada recuperada la seua l’explotació, se li computarà el període que va
quedar en la situació de privació com a exercici de la professió de taxista assalariat amb
exclusivitat i continuïtat.
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Concurs lliure: l’ordre de prelació quedarà fixat en funció de la puntuació que s’atorgui
d’acord amb el següent barem:
a) Per haver prestat serveis com a conductor assalariat en el sector del taxi, acreditats
d’acord amb el que disposa la clàusula II: 2 punts per any o fracció si els serveis s’han
prestat com a assalariat d’un titular amb llicència de l’Ajuntament de Sant Josep, i es
valorarà la presumpció de coneixement del municipi.
b) Per coneixement d’idiomes anglès, alemany o francès, degudament acreditats per
títols o diplomes que s’aportin, corresponents al licitador persona física: fins a un total
de 5 punts.
c) Per trobar-se en situació de desocupació, amb una antiguitat en aquesta situació
superior a dotze mesos, d’acord amb els criteris anteriors: 2 punts.
IV.5.3. En cas d’empat en l’antiguitat dins el torn de conductors assalariats o de
puntuació del concurs lliure, es dirimirà primer a favor de qui tengui més dies cotitzats
com a conductor de taxi a Sant Josep, i, si persisteix l’empat, per sorteig d’acord amb
l’article 147 de la LCSP, que realitzarà la Mesa en acte públic al qual seran convocats
expressament els licitadors afectats.
IV.6. Adjudicació. La Mesa elevarà les proposicions presentades juntament amb les
actes i la proposta d’adjudicació a l’òrgan competent, el qual requerirà al licitadors
proposats perquè en el termini màxim de deu dies, d’acord amb l’article 150.2 de la
LCSP, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presentin
la documentació acreditativa dels requisits.
L’assignació dels números de les llicències es farà en funció de la puntuació, atorgada
a cada licitador, començant a atorgar-se les llicències pels números més baixos,
corresponent les tres llicències adaptades als tres adjudicataris finals.
Només en el cas que un participant del torn IIb hagi deixat ser titular d’una llicència
permanent d’autotaxi, podrà ser proposat per a adjudicació.
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Només en el supòsit que la resta de conductors admesos a la licitació fos inferior al de
llicències que es convoquin per a cada tipus, la Mesa elaborarà una proposta addicional
en concurs lliure, en la qual es relacionaran aquells licitadors del torn lliure que tenguin
cabuda dins el nombre de llicències que s’hagin d’atorgar, fins a aconseguir el nombre
total.

V. NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ
V.1. Des de la notificació de l’adjudicació de la llicència, l’adjudicatari estarà obligat:
En el termini màxim no ampliable de 45 dies hàbils, a ingressar a la Tresoreria Municipal
el primer terç del cànon d’atorgament de la llicència i presentar la documentació del
vehicle adscrit a la llicència, d’acord amb la base tècnica tercera, 60.000 € (50.000 € la
llicència de tipus adaptat).
Durant el mes de juliol de 2021, a ingressar a la Tresoreria Municipal el segon terç del
cànon d’atorgament de la llicència, 60.000 € (50.000 € la llicència de tipus adaptat).
Durant el mes de juliol de 2022, a ingressar a la Tresoreria Municipal l’últim terç del
cànon d’atorgament de la llicència, 60.000 € (50.000 € la llicència de tipus adaptat).
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V.2. La falta d’ingrés de qualsevol dels drets a què es refereix l’apartat anterior dins cada
un dels terminis indicats, que no seran ampliables, implicarà la renúncia a la llicència
per part de l’adjudicatari. En aquest cas, es reunirà la Mesa per formular una proposta
addicional de nova adjudicació en aquelles llicències que quedin vacants, tenint en
compte l’ordre de prelació en què haguessin quedat classificades les ofertes, d’acord
amb l’article 153.3 de la LCSP.

VI. FORMALITZACIÓ DE LES LLICÈNCIES
VI.1. La formalització d’atorgament de la llicència en document administratiu s’efectuarà
en el termini màxim no ampliable de 45 dies hàbils a partir de l’acreditació suficient del
pagament del primer terç del cànon i de l’adscripció de vehicle a la llicència. En el
document es farà constar la data de concessió de la llicència, i que aquesta està subjecta
a l’ingrés dels dos pagaments restants establits en el plec de condicions de la licitació.
VI.2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no pogués formalitzar-se la llicència
dins el termini assenyalat, aquesta quedarà sense efecte, amb possible exigència
d’indemnització dels danys i perjudicis ocasionats, i es podrà adjudicar al licitador o
licitadors següents a aquell, per ordre de les seues ofertes, comptant amb la conformitat
del nou adjudicatari.
VI.3. D’acord amb la base tercera del plec de bases tècniques, en el termini màxim de
seixanta dies naturals comptats des de la data de notificació de l’atorgament de la
llicència, d’acord amb l’article 19 del RD 763/1979, el titular està obligat a prestar serveis
de manera immediata i amb un vehicle afectat cada llicència, que compleixi amb les
normes vigents.

_____________________________________________________________________
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ANNEX I

ANTIGUITAT

EXP. 1496/2020 LICITACIÓ 10 LLICÈNCIES DE TAXI

DATA D’ANTIGUITAT DECLARADA: ……../…………../…………. NOM, DNI, DATA I FIRMA:

Instruccions:
—La vida laboral adjunta ha de tenir les files que afecten aquest procediment numerades, vegeu
exemple.
—Tot el que consti a la vida laboral entre períodes ha d’explicar-se, els buits de temps
s’entendran com a omissió i causa d’exclusió del procediment.
—S’han d’afegir o eliminar taules o espai, segons sigui necessari per a l’explicació.
—Totes les dates han d’omplir-se en estricte ordre cronològic de més recent a més antiga.
—Està permès emplenar-ho manuscrit sempre que s’aproximi l’estructura i figurin totes les
dades.
—La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que
s’incorpori a una declaració responsable en els termes de l’article 69.4 de la Llei 39/2015 del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, determinarà la impossibilitat
de continuar amb l’exercici del dret i decretar l’exclusió del procediment.

Període com a conductor assalariat:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/157/1066971

Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Titular i núm. llicència de taxi de Sant Josep. MOTIU DE CESSAMENT DEL
CONTRACTE (especificau si és voluntari o involuntari)

Activitats entre el període anterior i el posterior:
Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

Successius…

Període com a conductor assalariat:
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Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Titular i número de llicència de taxi de Sant Josep, MOTIU DE CESSAMENT
DEL CONTRACTE (especificau si és voluntari o involuntari)

Activitats entre el període superior i l’inferior:
Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/157/1066971

Successives…

Període com a conductor assalariat:
Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Titular i número de llicència de taxi de Sant Josep, MOTIU DEL
CESSAMENT DEL CONTRACTE (especificau si és voluntari o involuntari)

Activitats entre el període superior i l’inferior:
Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

Dates

Fila numerada
vida laboral

Mesos, dies

Explicació: ocupador, baixa, vacances, atur, etc.

Successives...
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ANNEX II: PROPOSTA ECONÒMICA: EXP. 1496/2020 LICITACIÓ 10 LLICÈNCIES
DE TAXI
MODEL DE PROPOSICIÓ
Sr./Sra. …………………………………………………….............................
DNI núm. .………………………………………………
Amb domicili a ……………………………..…..................................................................
en nom propi (o en representació de) ……………….…………......................................
EXPÒS:
1. Que vull prendre part en el procediment per a l’adjudicació de 10 llicències, de les
quals 3 adaptades, municipals per a la prestació de serveis públics de transport de
viatgers en automòbils de turisme.
2. Que reuneix totes i cada una de les condicions exigides en la condició II del plec de
condicions economicoadministratives que regeixen la licitació per ser:
O Conductor assalariat d’un titular de llicència de autotaxi.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/157/1066971

O Titular de llicències d’autotaxi adjudicades per l’Ajuntament que hagin estat anul·lades per
sentència ferma o l’adjudicació de les quals estigui sotmesa a procediment judicial.
O Persona natural que opta a la llicència en concurs lliure.

(Marcau el cercle que escaigui.)
3. Que adscriuré al servei un vehicle que compleixi les condicions exigides en els plecs.
4. Que adjunt els documents exigits en els plecs.
5. Que, en cas de resultar adjudicatari d’una llicència, em compromet al pagament del
cànon d’atorgament segons la següent proposta:
180.000 euros per l’atorgament d’una llicència de tipus general (autotaxi)
150.000 euros per l’atorgament d’una llicència de tipus adaptat (eurotaxi)
Por tot això, SOL·LICIT:
Ser admès en el procediment de licitació.
Sant Josep de sa Talaia, ……. d ……………………........ de 2020
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PLEC DE BASES TÈCNIQUES APLICABLES A LA LICITACIÓ QUE CONVOCA
L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PER L’ATORGAMENT DE 10
LLICÈNCIES MUNICIPALS DE TRANSPORT DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE
TURISME, TRES D’AQUESTES ADAPTADES. ANY 2020
Primera.- Objecte
El present plec té per objecte l’establiment de les condicions tècniques per a l’atorgament de
10 llicències per prestar serveis de particulars destinats al públic consistents en el transport de
viatgers en automòbils de turisme, classe autotaxi, tres d’aquestes adaptades, o classe
eurotaxi.
Aquests serveis es prestaran amb subjecció al que disposa l’ordenança aprovada pel Ple
Municipal en sessió de 28 de maig de 2015; la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports
terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears i el Reglament nacional dels serveis urbans
i interurbans de transport en automòbil lleugers aprovat pel RD 763/1979, de 6 de març.
Seran així mateix d’aplicació als serveis les disposicions relatives als transports públics
discrecionals de viatgers en vehicles de turisme contengudes a la Llei 4/2014, de 20 de juny
de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears i el Reglament nacional dels
serveis urbans i interurbans de transport en automòbils lleugers aprovat pel RD 763/1979, de
6 de març així com les disposicions estatals, autonòmiques o locals que en el futur puguin
regular aquests serveis.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/157/1066971

Segona.- Prestació de serveis
La llicència municipal de la classe autotaxi concedeix el dret a prestar serveis de transport
urbà de viatgers en automòbils de turisme en el municipi de Sant Josep de sa Talaia amb les
obligacions de servei a què es refereix la normativa anteriorment esmentada. Així mateix, la
llicència porta aparellada l’obligació i el dret d’obtenir la corresponent autorització de transport
públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme, classe VT, davant la Conselleria de
Territori i Mobilitat del Consell Insular.
Tercera.- Formalització de la llicència
En aplicació del que es preveu a l’article 9.3 del Reglament de serveis de les corporacions
locals i l’article 71.5c del RD 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques, una vegada realitzat l’ingrés del cànon
d’adjudicació i acreditació de la disponibilitat de vehicle/s afectat a cada llicència,
s’ordenarà la formalització i l’atorgament de la llicència. En la formalització de la llicència es
detallarà el seu número, tipus, data d’atorgament, nom del titular, vehicle adscrit i altres
circumstàncies rellevants.
Quarta.- Vehicles adscrits a la llicència
En el termini màxim de seixanta dies naturals comptats des de la data de notificació de
l’atorgament de la llicència, d’acord amb l’article 19 del RD 763/1979, el titular està obligat a
prestar serveis de manera immediata i amb un vehicle afectat a cada llicència, que compleixi
amb les normes vigents.
Els vehicles a adscriure a una llicència de tipus adaptat hauran d’adequar-se al transport de
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persones amb mobilitat reduïda, i destinar-se preferentment a prestar serveis a aquestes
persones, tant inicialment com durant tot el temps de vigència de la llicència. Atesa la
necessària adaptació especial d’aquesta mena de vehicles, i en aplicació de l’article 32 de la
Llei 39/15, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, els adjudicataris d’aquestes llicències podran sol·licitar i obtenir de l’Alcaldia una
ampliació del termini anteriorment citat, que no excedirà de la meitat d’aquest, i en aquest cas
s’entendrà prorrogat el termini a què es refereix l’article 19 del RD 763/1979.
Cinquena.- Obtenció del carnet municipal de conductor
Aquells titulars de llicència que no la obtenguin pel torn de conductors assalariats hauran de
sol·licitar que se’ls expedeixi el carnet municipal de conductor. Aquesta mateixa norma serà
aplicable a les persones jurídiques que resultin adjudicatàries d’una llicència, al qual efecte la
persona física proposada en la seua plica haurà de sol·licitar que se li expedeixi aquest
document.
Sisena.- Termini de la llicència
El termini màxim pel qual s’atorgaran les llicències a què es refereix aquesta licitació serà de
cinquanta anys a partir de la data de l’adjudicació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/157/1066971

Setena.- Drets del titular de la llicència
Al titular de la llicència li corresponen els drets que s’estableixen en el Reglament de serveis
de les corporacions locals, Ordenança municipal del servei i legislació estatal i autonòmica
reguladora del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme, així
com qualsevol altre que es derivi d’aquests plecs o de la normativa vigent que li sigui
d’aplicació durant el termini de la vigència.
Vuitena.- Obligacions del titular de la llicència
El titular de la llicencia està obligat al compliment fidel i exacte dels seus terminis, amb ple
respecte als drets i llibertats reconeguts a la Constitució. Seran obligacions essencials del
titular les establertes a les normes assenyalades a la base anterior, així com sol·licitar de
l’òrgan competent del Consell Insular l’expedició de l’autorització de transport públic
discrecional de viatgers en automòbils de turisme, classe VT.
Novena.- Règim tributari i econòmic-financer
El titular de la llicència haurà de satisfer els tributs exigibles per les normes fiscals de les
diferents administracions públiques per raó de la prestació del servei a què el faculta
l’esmentada llicència. Així mateix, tendrà dret a percebre l’import de les tarifes a abonar pels
usuaris finals del servei, determinades reglamentàriament.
Desena.- Revocació i exempció de les llicències
Les llicències atorgades quedaran sense efecte si s’incompleixen les condicions establertes
en aquest plec i seran revocades i retirades per les causes previstes a l’article 48 del RD
763/1979 o norma que el substitueixi. Quan es produeixi l’extinció de la llicència per les
causes previstes a la normativa vigent o pel transcurs del termini previst a la condició setena,
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el titular haurà de lliurar a l’Ajuntament de Sant Josep el document en què la llicència estigui
formalitzada i cessar en la prestació dels serveis a què aquesta faculta.
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