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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

772 Aprovació dels plecs de condicions administratives per a la creació de 4 noves llicències ordinàries
d'autotaxi per a la prestació del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer
amb conductor en el municipi de Sant Antoni de Portmany

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de gener de 2020, va aprovar els plecs de condicions administratives per a la
concessió de quatre llicències d'autotaxi del municipi de Sant Antoni de Portmany, la qual cosa es publica de conformitat amb l'article 53.3
de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears i l'article 11 del Reial Decret 763/1979, de
16 de març, pel qual s'aprova el Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers.

Segons s'indica en el punt tercer de l'informe-proposta s'ha de publicar el plec de condicions en el BOIB, tauler d'anuncis i en el lloc web
municipal, durant 20 dies naturals.

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR L'ATORGAMENT DE QUATRE LLICÈNCIES 
D'AUTOTAXIS DEL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

1a. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és regular el procediment d'atorgament de 4 noves llicències per a la prestació de serveis públics de transports de
viatgers en automòbils de turisme, classe “Autotaxi” del municipi de Sant Antoni de Portmany.

2a. NATURALESA DE LA CONCESSIÓ. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ

La naturalesa de la relació que vincula els adjudicataris amb les llicències d'auto taxi amb l'Ajuntament, és la pròpia d'un servei d'interès
públic subjecte a intervenció administrativa mitjançant llicència regulat per la Llei 4/2014, de 20 de juny, de Transports Terrestres i
Mobilitat Sostenible de les Illes Balears, pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, que aprova el Reglament nacional dels serveis urbans i
interurbans de transports en automòbils lleugers i per l´Ordenança municipal Reguladora d'Autotaxi, publicada al BOIB número 133, de 8 de
setembre de 2015.

La forma d'adjudicació serà el procediment obert, en què qualsevol interessats podrà presentar una proposició sempre que compleixi els
requisits establerts als plecs de condicions administratives i tècniques que hagi de contenir la dita sol·licitud.

3a. DURACIÓ DE LA CONCESSIÓ

1. La durada de la concessió de la llicència d'auto taxi tindrà una durada màxima de 50 anys, excepte renúncia expressa del seu titular o quan
concorri alguna de les circumstàncies que donen lloc a la caducitat o revocació de la llicència, com:

a) Usar el vehicle d'una classe determinada o altra classe diferent d'aquell per a la qual està autoritzat.
b) Deixar de prestar el servei al públic durant trenta dies consecutius o seixanta alterns durant un període d'un any, salvat que
s'acreditin raons justificades o per escrit davant la Corporació Local o bé s'hagi autoritzat la seua situació de baixa o excedència.
c) No tenir el titular de la llicència concertada la pòlissa d'assegurança en vigor.
d) Reiterat incompliment de les disposicions de revisió periòdica.
e) L'arrendament, lloguer o qualsevol cessió de les llicències que signifiqui una explotació no autoritzada en el Reglament municipal
i les transferències no autoritzades per la Corporació.
f) L'incompliment de les disposicions referents a la llicència i altres disposicions en relació a la propietat del vehicle.
g) La contractació de personal assalariat sense el necessari permís local de conductor, o sense l'alta i cotització a la Seguretat Social.
h) La transmissió de la llicència, excepte que concorri algun dels supòsits previstos en l'article 54 de la Llei 4/2014, de 20 de juny,
de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, l'article 14 del RD 763/1979, de 16 de març i article 13 del
Reglament municipal (BOIB núm. 25 de 22 02 2003).
i) Qualsevol altra circumstància establerta legalment o reglamentàriament.

2. La caducitat i retirada de la llicència s'acordarà per l'`òrgan que l'hagués adjudicat, prèvia tramitació de l'expedient procedent, el qual
podrà incoar-se d'ofici o a instància de les associacions del taxi i Associació de Consumidors i Usuaris.
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4a. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Per a l'obtenció de les llicències, juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'acreditar el compliment dels següents requisits:

- Tenir la nacionalitat espanyola, la d'un Estat membre de la Unió Europea o la d'un altre país estranger amb el qual, en virtut dels
tractats o els convenis internacionals subscrits per Espanya, no sigui exigible aquest requisit.
- Ser persona natural o jurídica, espanyola o estrangera, amb plena capacitat d'obrar, no estar incurs en cap de les prohibicions per a
contractar amb l'Administració recollides a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Amb caràcter general, el titular de la llicència d'autotaxi exercirà personalment l'activitat en règim de dedicació exclusiva i d'incompatibilitat
amb una altra professió o treball remunerat. Igualment, podrà explotar-la mitjançant la contractació de conductor assalariat, per a la qual cosa
ho haurà de comunicar a l'Ajuntament per expedir el permís local de conducció, i acreditar l'afiliació a la Seguretat Social en règim de plena
dedicació exclusiva, dedicació i d'incompatibilitat amb una altra professió o treball remunerat.

Si es tracta de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran d'estar compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que
d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. El servei serà prestat mitjançant conductor assalariat en règim
de dedicació exclusiva i d'incompatibilitat amb una altra professió.

- Tenir 18 anys d'edat i no excedir de l'edat que fixa el Codi de Circulació o les lleis vigents per a aquest tipus d'activitat
- No ser titular d'una altra llicència o haver-ho estat en els deu anys anteriors a la presentació de la sol·licitud. Tampoc podrà
presentar proposició qui hagi estat titulars de llicència d'autotaxi i l'hagués perdut per sanció municipal.
- Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral, social o administratiu exigides per la legislació vigent.
- Estar en possessió de el permís de conducció que habiliti la conducció d'aquest tipus de vehicles establert en la legislació vigent i
disposar de la pertinent capacitació professional que, si correspon, s'estableixi per reglament.
- No patir cap malaltia infectocontagiosa ni impediment físic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió, fet que
s'ha d'acreditar mitjançant un certificat emès per un facultatiu col·legiat, que acrediti que no pateix cap malaltia infectocontagiosa ni
impediment físic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió.
- Estar en possessió del permís de circulació de vehicle a què es refereixi la llicència, a nom de la persona sol·licitant.
- (*) Acreditar la titularitat del vehicle de turisme en qualsevol règim d'utilització jurídicament vàlid, acreditant igualment el
compliment dels requisits tècnics del vehicle de turisme que s'utilitzi per realitzar del transport, els quals siguin exigibles per la
normativa vigent.
- En el moment en què se sol·liciti la llicència, no podrà tenir una antiguitat superior a dos anys, comptadors des de la primera
matriculació, qualsevol que sigui el país en què aquesta s'hagués produït.
- (*) Estar en possessió, en relació amb l'esmentat vehicle, de la Certificació de l'estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles en què
consti trobar-se vigent el reconeixement periòdic legal.
- (*) Tenir coberta la responsabilitat civil per tots els danys i perjudicis es pugui causar als usuaris o usuàries en ocasió del servei de
transport que es realitzi.

Serà també obligatori concertar la pòlissa d'assegurances que ha de cobrir tots els altres riscos a què, si correspon, obligui la legislació
específica.

- (*) Disposar en tot moment dels certificats i permisos necessaris per a l'exercici de la professió, d'acord amb el que preveu la
normativa aplicable.

(*). Els requisits assenyalats en aquests apartats es poden substituir per una declaració jurada d'adquisició i matriculació de vehicle
amb característiques aptes per a autotaxi, així com el compliment de la resta de condicions en termini màxim de tres mesos, comptadors des
de l'obtenció de l'autorització municipal.

1. Podran sol·licitar llicència:

a) Els/les conductors/res assalariats/des i familiars dels titulars de llicències d'autotaxis del municipi de Sant Antoni (des de l'entrada en
vigor de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears) que no tinguin la condició

 constin d'alta en el règim de la Seguretat Social com a autònoms familiars, que prestin el servei amb plena dedicació a lad'assalariat i
professió, acreditada mitjançant possessió i vigència del permís municipal de conductor/a d'autotaxi expedit per l'Ajuntament, i la inscripció i
cotització en aquests conceptes de la Seguretat Social, vigents en el moment d'obrir-se el termini de presentació de sol·licituds.

A aquest efectes, els/les conductors/res assalariats/des que hagin cotitzat en el règim general de la Seguretat Social i es trobin en situació
d'atur procedent de la professió de conductor/ a d'autotaxi amb residència al municipi, en el moment d'obertura del termini de presentació de
sol·licituds, es consideraran en situació d'alta a la Seguretat Social.

b) Les persones físiques o jurídiques que les obtenguin mitjançant procediment obert.
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(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 familiars dels titulars de llicències d'autotaxis del municipi de Sant Antoni)

2. La presentació de sol·licitud porta implícit l'acceptació pel sol·licitant d'aquest plec i les condicions exigides per la Llei 4/2014, de 20 de
juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, pel RD 763/1979, de 16 de març i la Ordenança de transport urbà de
viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l'Ajuntament.

5a DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La sol·licitud de llicència la formularà la persona interessada, mitjançant la presentació d'una instància dirigida al Sr. Alcalde de l'Excm.
Ajuntament de Sant Antoni de conformitat amb el model establert a l'Annex I d'aquest plec.

Els sobres es presentaran tancats i signats pel licitador o persona que el representi, i a l'exterior de cada un d'aquestes hi ha de constar la
denominació de la licitació:

“CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE 4 LLICÈNCIES D'AUTOTAXI”

Igualment ha de constar el nom i cognoms del licitador o la raó social de l'empresa i el seu corresponent NIF; així com l'adreça de correu
electrònic. A l'interior es farà constar una relació numèrica dels documents que contenen.

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seua presentació suposa l'acceptació
incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seues clàusules o condicions, sense excepció o reserva.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició.

La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit.

* que contendrà la documentació administrativa (documents que acreditin la personalitat jurídica de licitador i els que acreditinSOBRE A) 
la representació):

- Declaració de no estar inclosos en prohibició per contractar.
- Declaració responsable de compliment de requisits específics, documents relatius a domicili, correu electrònic en què efectuar les
notificacions i telèfon de contacte.
- Certificat emès per facultatiu col·legiat acreditatiu de no patir cap malaltia infectocontagiosa o impediment físic que impossibiliti o
dificulti el normal exercici de la professió, còpia compulsada del permís conducció.

* que contendrà la documentació quantificable de forma automàtica i els documents que permetin la valoració descrita a laSOBRE B) 
base 8a i que consten en els annexos II, III i IV.

6a. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PROCEDIMENT

Les sol·licituds per optar a una de les llicències, s'han de presentar en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la
publicació de l'anunci corresponent en el BOIB. També es publicarà en un diari de la localitat i a la pàgina web de la Corporació i tauler
d'anuncis.

S'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament (Passeig de la Mar, 16, o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònic a de
l'Ajuntament. En tot cas, estaran obligats a presentar ho de manera electrònica, els subjectes determinats a l'article 14.2 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques. A més, podran presentar se en qualsevol de les formes previstes a
l'article 16.4 de la mateixa norma.

Quan la documentació s'enviï per correu, s'haurà de justificar, mitjançant document justificatiu, la data de l'enviament en l'oficina de Correus
i anunciar ho a la Corporació mitjançant fax al número 971344175 o correu electrònic ajuntament@santantoni.net dins del mateix dia.

Si el darrer dia, tant d'aquest com dels terminis següents, recaigués en dissabte o festiu, es prolongarà el termini de presentació fins el dia
següent hàbil.

En el termini de quinze dies naturals següents a la finalització del període de presentació de sol·licituds, es remetrà la relació de sol·licitants
admesos al BOIB, per la seva publicació, a fi que les associacions professionals d'empresaris/àries i treballadors/es del sector puguin al·legar
en igual termini, el que estimin procedent al seu dret.
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7a. MESA. OBERTURA DE LES PROPOSTES

L'estudi de les sol·licituds presentades, així com, si n'hi hagués, de les al·legacions, serà efectuat per una Mesa integrada per l'alcalde, com a
president, i pels vocals següents:

- Regidor de Transports.
- Secretari de la Corporació.
- Interventor de la Corporació.
- Un funcionari qualificat en la matèria.
- Secretari de la Mesa: el Vicesecretari de la Corporació.

Podran assistir a la Mesa els treballadors municipals que es consideri oportú, segons el criteri de la Mesa.

La Mesa efectuarà la proposta d'atorgament a favor de les persones sol·licitants amb major antiguitat continuada en l'exercici de la professió
al municipi de Sant Antoni de Portmany o, si escau, conforme a la resta de criteris en el cas dels sol·licitants que optin pel concurs lliure.

L'Ajuntament ha de resoldre en el termini d'un mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sobre la concessió de les
llicències, conforme a l'establert en aquestes bases.

L'adjudicació pot quedar deserta si cap de les persones interessades no reuneix els requisits establerts. En aquest cas, es procediria a
convocar un concurs conforme als regalaments vigents.

8a. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

a. L'adjudicació s'efectuarà a favor de les persones sol·licitants que compleixin amb els requisits establerts en aquest Plec, i per rigorós ordre
d'antiguitat continuada en l'exercici de la professió en el municipi.

L'antiguitat de cada persona sol·licitant es comptarà per dies des de l'any d'inici de l'activitat de conductor de taxi assalariat del municipi de
Sant Antoni (sempre que hagi cotitzat com a assalariat, com a mínim 6 mesos/180 dies per any). Per tant, tant els conductors que tenguin
contracte indefinit com contracte fix discontinu, l'antiguitat per any serà de 365 dies, sempre que hagi continuat l'activitat any rere any.
Només en cas de baixa per incapacitat temporal es manté l'antiguitat i la continuïtat per un màxim de dos anys.

Si el conductor ha cotitzat per alguna altra activitat que no sigui d'assalariat del taxi (sempre que siguin menys mesos que d'assalariat del
taxi) se li mantendrà la continuïtat, però se li restaran els dies cotitzats en l'altre activitat (per tant, que l'activitat principal sempre ha de ser la
d'assalariat del taxi). Tot això, sempre que l'interessat no hagi causat baixa en el sector del taxi per voluntat pròpia.

No se li restarà antiguitat per cotitzar com a autònom durant els mesos que hagi obtingut un taxi estacional, ja que és la mateixa activitat i
perquè ha continuat com a assalariat.

b) Per al cas dels sol·licitants que optin per concurs lliure, respecte a aquelles llicències no cobertes pel sistema anterior, per ordre de
prelació conforme a la puntuació obtinguda d'acord amb els següents criteris:

1.Per haver prestat serveis com a conductor assalariat en el sector del taxi acreditats d'acord amb el que disposa la clàusula: 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 Antoni, valorant-se la
presumpció de coneixement del municipi.
2. Per coneixement d'idiomes, anglès, alemany o francès, degudament acreditats per títols o diplomes que s'aportin, corresponents al
sol·licitant persona física: 2,5 punts per cada títol o diploma fins a un total de 5 punts
3. Per trobar-se en situació de desocupació, amb una antiguitat en aquesta situació superior als dotze mesos, d'acord als criteris
anteriors: 2 punts

A les 4 persones sol·licitants amb major antiguitat o, si escau que hagin obtingut major puntuació de conformitat amb els criteris establerts
pels sol·licitants que optin per concurs lliure, els hi correspondrà una llicència d'autotaxi.

L'antiguitat es pot acreditar per qualsevol mitjà admissible en dret.

En cas d'empat en l'antiguitat dins del torn de conductors assalariats o familiars dels titulars de llicències d'autotaxis del municipi de Sant
Antoni, o bé de puntuació del concurs lliure, es dirimirà per sorteig públic entre aquells sol·licitants que obtenguin la mateixa puntuació.
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9a. EFECTES DE L'ADJUDICACIÓ I EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES

Una vegada efectuada l'adjudicació, es publicarà el Decret al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web, i es notificarà de forma
personal a les persones que hagin obtingut una llicència, per tal que en el termini de vint dies aportin els documents preceptius relatius al
vehicle i abonin el cànon corresponent, amb caràcter previ a l'expedició de les llicències municipals corresponents.

Una vegada s'hagi atorgat la llicència, les persones titulars han de començar la prestació del servei en el termini de 30 dies naturals des de la
notificació de l'atorgament.

Quan per renuncia o causes imputables a l'adjudicatari no pogués formalitzar-se la llicència dins del termini assenyalat, quedarà aquesta
sense efecte i es podrà adjudicar al/s següent/s a aquell, per ordre de puntuació, comptant amb la conformitat del nou adjudicatari.

10a. CÀNON D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA

De conformitat a l'estudi econòmic realitzat al respecte, l'atorgament de la llicència suposa l'abonament a l'Ajuntament del següent cànon:
150.000 euros.

11a. NORMATIVA APLICABLE

En tot allò que no es trobi regulat per aquest plec, s'ha d'aplicar la restant normativa estatal, autonòmica o municipal reguladora d'aquesta
classe de transport que vigeixi.

12a. RECURSOS

Tots els actes administratius derivats d'aquest acord, poden ser impugnats per les persones interessades en els terminis i forma previstos a la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

ANNEX II: SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'AUTOTAXI

Sr./Sra. ........................................................amb DNI.................................. i domicili a .......................................... C
/................................................... CP...........................................i tel..........................................................

EXPÒS:

. Que desitj formar part del procediment per a l'adjudicació de 4 llicències municipals per a la prestació de servei públic de transportsPrimer
de viatgers en automòbils de turisme, classe “Autotaxi”.

. Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides a la clàusula 4a del Plec que regeix el concurs per ser titular de llicència.Segon

. Que adscriuré al servei un vehicle que compleixi les condicions exigides a la Ordenança Municipal i l'altra normativa aplicable.Tercer

. Que adjunt els següents documents que acrediten les circumstàncies que concorren en relació als criteris d'adjudicació assenyalats aQuart
la clàusula 8 a conductors assalariats o familiars dels titulars de llicències d'autotaxis del municipi de Sant Antoni que no tinguin la condició
d'assalariat:

1. Còpia del document nacional d'identitat, passaport o document anàleg en el cas de persones estrangeres.
2. Còpia del permís municipal vigent de conductor/a expedit per l'Excm. Ajuntament de Sant Antoni.
3. Certificat Original de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en data posterior a la data d'inici del
termini de presentació de sol·licituds.
4. Declaració responsable d´aportar un vehicle que compleixi les característiques exigides legalment.
5. Relació detallada dels/de les titulars i números de llicència on s'han prestat els serveis de conductor/a assalariat/da, amb indicació
de les dates d'inici i finalització dels serveis.(Conforme al model previst en Annex III).
6. Declaració responsable de no estar sotmesa, la persona sol·licitant, en les prohibicions per a contractar, recollides a l'article 71 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que comprendrà expressament la circumstància de trobar se al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
7. Certificat negatiu d'antecedents penals. Aquest certificat serà consultat per l'Ajuntament de Sant Antoni quan no consti l'oposició
de l'interessat.
8. Certificat expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit, en el qual s'acrediti que la persona interessada no ha estat sancionada per
resolució firme en els dos últims anys per alguna de les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el Real Decret
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1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació. Aquest certificat serà consultat per
l'Ajuntament quan no consti l'oposició de l'interessat.

*Persones físiques o jurídiques que optin pel concurs lliure:

1. Certificat de la Seguretat Social, en la qual s'acreditin les cotitzacions corresponents com a conductor assalariat, si escau.
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, si escau.
4. Declaració responsable de no estar sotmesa, la persona sol·licitant, en les prohibicions per a contractar, recollides a l'article 71 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que comprendrà expressament la circumstància de trobar se al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Cinquè. Que en cas de resultar adjudicatari/ària d'una llicència, em compromet al pagament del cànon d'atorgament de 150.000 euros.

Per tot això,

SOL·LICIT:

Que sigui admès/a al procediment per a l'atorgament de 4 llicències d'auto taxi, i que el seu dia se m'adjudiqui una llicència per a la prestació
del servei públic de transport en automòbils lleugers en la modalitat d'autotaxi.

 

Sant Antoni de Portmany,.........................de....................................de 2019

(Signatura)

 

ANNEX III (RELACIÓ PER AL CÒMPUT DE L'ANTIGUITAT)

Sr./Sra. .............................................................amb DNI.................................... i domicili a
............................................................................................................... manifest una antiguitat ininterrompuda acreditada de ………dies,
d'acord amb la següent relació:

Núm. Llicència Titular de la llicència Data inici (Antiguitat) Data finalització Total dies

     

     

     

     

     

     

     

 

Sant Antoni, ..... de ..................... 2019

(Signatura)
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ANNEX IV: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra. ..............................................................amb DNI............................... i domicili a
.......................................................................................

DECLAR sota la meva responsabilitat:

1. Que no es troba sotmès/essa a cap causa de prohibició per contractar previstes a l'article 71 de la Llei 9/ 2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

2. Que, així mateix, es troba la corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Agencia Tributaria, la hisenda autonòmica i, en
particular, amb l'Ajuntament de Sant Antoni, així amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.

3. Que aquestes manifestacions les formula qui compareix a fi que tenguin efectes a l'expedient de d'adjudicació de 4 noves llicències
d'autotaxi.

4. Que compleix tots i cadascun dels requisits establerts en aquest Plec.

 

Sant Antoni de Portmany, ..... de/d' ..................... 2019

(Signatura)

NOTA: La declaració responsable davant de Notari, altra autoritat o organisme haurà de respectar el contingut d'aquest model.

 

ANNEX V: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE QUATRE LLICÈNCIES 
D'AUTOTAXI DEL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

CLÀUSULA PRIMERA. TITULARITAT DEL VEHICLE:

El vehicle que s'adscrigui a la llicència que faculta la prestació de servei ha de constar en el Registre de la Direcció General de Trànsit, a
nom de l'adjudicatari d'aquesta.

CLÀUSULA SEGONA. PÒLISSA D'ASSEGURANCES:

L'adjudicatari i propietari del vehicle destinat a servei d'autotaxi ha de concertar obligatòriament la corresponent pòlissa d'assegurances, que
cobrirà com a mínim il·limitadament els danys produïts a tercers i a les persones i coses transportades (El seu import no serà inferior a
300.000 euros o el que correspongui conforme a la normativa d'aplicació).

CLÀUSULA TERCERA. COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPORTS EN VEHICLES AUTOTAXI

Els adjudicataris de les llicències han de complir tot el previst a l'Ordenança municipal reguladora del servei de transport en autotaxis. A part
d'això, han de complir amb la normativa estatal, autonòmica i municipal que sigui aplicable a la prestació del servei.

 

Sant Antoni de Portmany, 23 de gener de 2020

L' alcalde
Marcos Serra Colomar
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