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PLEC DE CLÀUSULES ADMI TRATIVES PARTlCULARS QUE
REGIRAN L'ATORGAMENT I L S CONDICIONS DE LA LLlCÈNCIA

D'OCUPACIÓ PRIVATIVA D DIFERENTS ESPAIS DEL DOMINI
PÚBLlC DEL MUNICIPI DE VILADECANS, PER A LA INSTAL.LACIÓ

DE CONTENIDORS PER A ROBA, CALÇAT I TÈXTIL USATS
D'ORIGEN DOMICILlARI A EMPRESES D'INSERCIÓ.

CLÁUSULA 1.- OBJECTE
És abjeete del present plee de clàusules administratives particulars regular les condicions de

tatorgament i desenvolupament de la Ilcència d'ocupaci6 privativa del domini públic del
municipi de Víladecans, per a la instal'lació de contenidors per la recollda selectiva de la roba,
calçat i tèxtil usats d'origen domiciliari, a empreses d'inserció.

En el plee de prescripcions tècniques s'estableixen les caraeterístiques ¡les condicions per a la
instal'lació deis contenidors així com les seves ubicacions.

CLÁUSULA 2.- FINALlTAT
La naturalesa i I'extensió de les necessitats que pretenen cobrirwse mi~ançant aquesta IIcència,
així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferwles es concreten bàsicament en la
util¡tzació privativa del domini públic per a la recollda de la roba usada, calçat i tèxtil de la llar
d'origen domèstic mitjançant coHocació de contenidors específics en I'àmbit de la via pública
del municipi de Viladecans.

CLÁUSULA 3.- NA

TURALESA JURíDICA

L'atorgament de la IIcència d'ocupació privativa del domini públic per a la instal'lació de
contenidors per la recollida de la roba, calçat i tèxtil usats d'origen domicilari a empreses
d'inserció, es farà a través de lIcència demanial de I'ús privatiu del domini públic, mitjançant el
procediment obert, d'acord amb el que estableixen els articles 201 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la L1ei municipal i de règim local de Catalunya,
59 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre pel qua! s'aprova el Reglament del patrimoni deIs ens
locals i I'article 86.2 de la L1ei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques.

CLÁUSULA 4.- REGIM JURíDIC

1. Constitueix la lIei de la present lIcència demanial les c1àusules d'aquestes bases, sense
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perjudici de la resta d'obligacions i drets derivats de I'aplicació de la normativa concreta.

2. Per tot allò que no prevegin els presents plecs, regeix la següent prelació de dret aplicable a
aquesta concessió:
. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la L1ei

municipal i de règim local de Catalunya.
. L1ei 7/1985, reguladora de les bases de règim locaL.

. L1ei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la L1e¡
de contractes del sector público

. Decret 336/1988, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni deis ens locals de

Catalunya.
. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis deis ens locals.
. Rejal Decret Legislatiu 781/1986, Text Refós de les Disposicions Legals vigents en

maténa de Régim Local (TRRL).

. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la lIei
reguladora de les hisendes locals.

. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la lIei
reguladora deIs residus.
. L1ei 39/2015, de 1'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les

Administracions Públiques.

. Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió deis residus de Viladecans.
. Ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics de Viladecans.
. Altra normativa especifica d'aplicació.

3. El desconeixement de la normativa reguladora de la present lIicència, en qualsevol deis seus
termes, i deis altres documents, annexos ¡ normes de tot ti
pus que poguessin ser d'aplicació
no eximirà el titular de la IIcència de I'obligació de complir-los.

4.- L'oferta presentada pel sOI'licitant de la llicència, comportarà el compliment deis tots els
compromisos i obligacions que en derivin d'aquesta.

CLÁUSULA 5.- INTERPRETA

CiÓ

1. L'Ajuntament de Viladecans ostenta la prerrogativa d'interpretar les obligacions i drets
derivats de la IIcència i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Així mateix ostenta

les potestats de control de la seva execució, per la qual cosa podrà dictar les ordres i les
instruccions que estimi oportunes per a garantir el correcte ús del domini públic i I'explotació
deis drets i obligacions derivats de la lIicència.

2. Igualment podrà modificar per raons d'interès públic total o parcialment els termes de la
lIicència, acordar-ne la seva extinció i determinar-ne els efectes.

3. Els acords que dicti lòrgan competent de l'Administració, en I'exercici de les seves
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prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, i
exhauriran la vía administrativa. Contra aquestes resolucions podrà interposar-se, amb

caràcter potestatiu, recurs de reposició ilo recurs contenciós administratiu dacord amb el que
disposa la lIei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

CLÁUSULA 6.- JURISDICC/Ó COMPETENT
1. L'enteniment de les qüestions litigioses derivades deis presents plees i de I'atorgament de la

lIicència corresponent serà competència de lordre contenciós administratiu de la jurisdicció
amb competència territorial a Viladecans.

2. El titular de la IIcència, mitjançant la participació en el present procediment renuncia a
qualsevol fur o privilegi i se sotmet a les lIeis i tribunals de la jurisdicció Contenciós-

administrativa i resta de tribunals competents de tàmbit territorial de l'Ajuntament de Viladecans
per a resoldre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en relació als presents plecs de bases i a
la IIcència.

CLÁUSULA 7.- DURADA DE LA LLICÉNCIA

La IIcència docupació tindrà una durada de dos anys comptats des de la seva adjudicació. La
lIicència es podrà prorrogar anualment fins a un termini màxim de dos anys més, sense que el
termini total entre el període inicial i les pròrrogues pugui superar els 4 anys.

CLÁUSULA 8.- CANON
S'estableix un cànon de 213,80 € per any, per assimilació als preus establerts a lOrdenança
Fiscal núm. 1.10 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal (ocup'ació de terrenys dús públic amb contenidors). Aquesta quantitat
serà revisada anualment segons el que determini I'esmentada Ordenança fiscaL.

CLÁUSULA 9.- REQUlSITS

Els candidats no hauran destar incursos en cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar amb I'Administració pública previstes en l'art. 60 del Reial Decret lIei 3/2011, de 14

de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la L1ei de contractes del sector públic
(TRLCSP).

CLÁUSULA 10.- PROCEDIMENT

latorgament de la IIcència, es realitzarà previa publicació de les bases en el perfil del
contractant de l'Ajuntament, durant un termini mínim de 20 dies hàbils.
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CLÁUSULA 11.- CAPACITA

TI SOLVÉNCIA

1. Podran concórrer a aquest procés d'atorgament de la lIcència, per si mateixos o mitjançant
representant, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat jurídica i d'obrar, que acreditin la seva solvència econòrnica, financera i técnica o
professional.
2. Els licitadors hauran d'acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar:
s o NIF de I'empresa.

- Document Nacional d'ldentitat, quan es tracti d'empreses individual

- Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, quan es tracti de
persones juridiques.
- Poder notarial suficient per comparèixer ¡signar proposicions en nom d'altre.

- Declaració responsable de no estar incurs en cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar amb I'Administració Pública, previstes en I'art. 60 del TRLCSP. Aquesta declaració
ha d'incloure la manifestació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat SociaL. La justificació acreditativa d'aquest requisit lhaurà de presentar
ladjudicatari abans de I'adjudicació definitiva.

n persones jurídiques s'acredita mitjançant
I'escriptura o document de constitució, els estatuts o I'acte fundacional, en què constin les

- La capacitat d'obrar deis empresaris que sigui

normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrites, en el registre
administratiu d'empreses d'inserció de Catalunya (REI).

- Els candidats hauran de complir els sistemes o normes de gestió mediambiental EMAS i ISO
14001. Si els candidats no tenen accés a aquests certificats, l'òrgan de contractació també
acceptarà altres proves de mesura de gestió mediambiental que siguin equivalents.

-Els candidats hauran dacreditar disposar deIs mitjans materials (vehicles i contenidors)
suficients ~r al compliment de la finalitat de la IIcència d'ocupació.

-Els candidats hauran de presentar una relació deis principals serveis prestats de similars
característiques en els darrers 5 anys.

CIÓ

CLÁUSULA 12.- PUBLlCITAT DE LA LICITA

L'anunci del procés de concessió de la lIicència es publicarà en el perfil del contractant de
I'ajuntament.
CLÁUSULA 13.- GARANTlES

No s'estableixen.
CLÁUSULA 14.- PRESENTA

CIÓ DE SOL.L/CITUDS

1. Les sOI'licituds es presentaran al Registre General de la corporació, en dies laborables, de 9
4
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a 14 hores del matí, en un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de la publicació d'aquest

anunci en el Perfl del Contractant.
Per a la presentació de les pliques en el Registre General d'Entrada de la corporació, serà

obligatori emplenar el model oficial d'instància de l' Ajuntament que trobareu allotjat a la

pàgina web municipal (ww.viladecans.catllPerfil del Contractant, indicant el "om del
procés de concessió de IIcències al que us presenteu i el núm. d'expedienl
2. Un cap presentada una proposició no podrà ser retirada lIevat que no s'efectuï I'atorgament

de la IIcència de TRES MESOS, comptadors des de la data d'obertura de proposicions.
4. Les persones licitadores presentaran la documentaci6 en UN ÚNIC SOBRE.
Aquest sobre haurà d'estar signat pel sol.licitant
La documentaci6 inclosa al sobre de participaci6 s'haurà de presentar en paper reciclat i imprès
per les dues cares (sempre que sigui possible), anar degudament signada pel sol.licitant, ser
original o degudament autenticada.

Els sobre haurà d'estar identificat en el seu exterior amb la inscripció següent:
"SOBRE ÚNIC.- DOCUMENTAC/Ó ADMINISTRATIVA I PROJECTE PER A LA CONCESS/Ó
D'UNA LLlCÈNCIA D'OCUPAC/Ó PRIVATIVA DE DIFERENTS ESPAIS DEL DOMINI
PÚBLlC DEL MUNICIPI DE VILADECANS, PER A LA INSTAL'LAC/Ó DE CONTENIDORS
PER A ROBA, CALÇAT I TÈXTIL USATS D'ORIGEN DOMICILlARI A EMPRESES
D'INSERC/Ó.
La documentaci6 a presentar serà la següent:

1.~ Full independent en el que hi consti la relaci6 deis documents que s'aporten.

2.~ La documentació acreditativa del compliment deis requisits esmentats a la clàusula
118:

- Document Nacional d'ldentitat, quan es tracti d'empreses individuals o NIF de l'empresa.

- Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, quan es tracti de
persones juridiques.
- Poder notarial suficient per comparèixer i signar proposicions en nom d'altre.

- Declaraci6 responsable de no estar incurs en cap de les circumstàncies de prohibici6 de
contractar amb l'Administraci6 Pública, previstes en I'art. 60 del TRLCSP. Aquesta declaraci6
ha dincloure la manifestaci6 d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat SociaL. La justificaci6 acreditativa d'aquest requisit I'haurà de presentar
I'adjudicatari abans de I'adjudicació definitiva.
- La capacitat d'obrar deis empresaris que siguin persones jurídiques s'acredita mitjançant

I'escriptura o document de constituci6, els estatuts o I'acte fundacional, en què constin les
5
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normes per les quals es regula la seva activitat. degudament inscritas, en el registre
administratiu d'empreses dinserció de Catalunya (REI).

- Els candidats hauran de complir els sistemas o normes de gest¡c mediambiental EMAS ¡ISO

14001. Si els candidats no tenen accés a aquests certifcats, I'òrgan de contractaci6 també
acceptarà aitres praves de mesura de gestió mediambiental que siguin equivalents.

-Els candidats hauran d'acreditar disposar deis mitjans materials (vehicles i contenidors)
suficients per al compliment de la finalitat de la IIcència d'ocupaci6.
-Relaci6 deis principals serveis prestats de similars caracterÎstiques en els darrers 5 anys.

3.Declaració responsable del sOI'licitant, d'acord amb el model que s'adjunta com a
Annex núm. L. on manifesti:

1.- No està incursa en les prohibicions per a contractar reco11des en I'article 60 del
Rejal Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
L1ei de Contractes del Sector Públic.

2.- Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general
de la L1ei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001. de 12 doctubre.

3.- No té deutes pendents de naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol altre
tipus amb I'Ajuntament de Viladecans.

4.- Que coneix els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de clàusules
administratives particulars i documentació complementàrja i que es compromet a
executar la lIcència amb subjecció als esmentats plecs.
4. La documentaci6 acreditativa deis criteris de valoració especificats a la clàusula 15.
segons model que s'adjunta com a Annex núm. 11

Els Ijcitadors hauran daportr:
. Projecte dactuació detallat per al servei de recollda de roba usada, calçat i tèxtil de la llar
d'orjgen doméstico El contingut mínim d'aquest projecte serà:
Descripció i volum deis contenidors.

Certificat del fabricat conforme els contenidors compleixen les especificacions de la
Directiva 2006/42/CE relativa als requisits essencials de seguretat.
Sistema de recollda de contenidors. Descripció i operacions. Inspecció.

Descripció detallada deis recursos destinats al servei. Vehicles, personal, telèfon de
contacte, telèfon d'atenció al públic, gestió de reclamacions.
Freqüències i dies de recollda. Recorreguts i horaris de recollida.
Calendari de neteges i manteniment de contenidors.
Descripció detallada de la destinacló de la roba recollida.

6
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- Document descriptiu del- projecte social associat al servei.
CLÁUSULA 15.- ATORGAMENT DE LA LLlCÈNCIA
lAjuntament acordarà l'atorgament de la IIcència docupació privativa del domini públic per a
la instal.lació de contenidors per la recollda selectiva de la roba, calçat i tèxtil usats d'origen

domicilari, a empreses d'inserci6, en resoluci6 motivada que es notificarà als candidats ¡ es
publicarà en el perfl del contractant de I'Ajuntament.

CLÁUSULA 16.- CRITERIS DE VALORAC/Ó
Acreditadas la personalitat jurídica i la capacitat d'obrar, les proposicions deis interessats seran

estudiadas, valoradas i ponderades, tant pel que fa a la saya vassant tècnica com social i

econòmica d'acord amb els criteris de valoració que es relacionen, per ordre decreixent
d'impartåncia:
CRITERIS OBJECTIUS

1. Temps de respasta efectiva davant d'incidències, desbardaments,etc. fins a un måxim
de 10 punts

En aquest apartat es valararà la prapasta de temps de respasta, expressada en hares,
respecte a les indicades a la clàusula 2 apartat 2.1 del present plec. Per a la valaració
posta davant incidències s'aplicarå la fórmula

de la milora del temps de res

= 10 x (t indicat al plee - t oferta)/(t indieat al plee - milar t de tates ofertes)

2. Percentatge en pes (KG) de roba per al tractament final (valorització energètica o
abocador) sent els majors valorats els percentatges menors fins a un måxim de 10
punts
En aquest apartat es valorarà la proposta de menor percentatge de roba per al
tractament finaL. Per a la seva valoració s'aplicarà la fórmula
= 10 x (milor pereentatge/percentatge ofert pellicitador)

3. Percentatge sobre el total de treballadors de I'empresa, en la contractació de persones
en rise d'exelusi6, per al servei de recollda de roba, par sobre deIs mínims indicats a

I'artiele 5 de la L1ei 44/2007, de 13 de desembre per a la regulació d'empreses
d'inserei6, fins a un màxim de 10 punts

En aquest apartat es valorarà el milor percentatge de contraetaei6 de persones en rise
d'exelusi6 social sobre el total de treballadors de I'empresa j per a la seva valoració
s'aplicarà la fórmula

= 10 x (Percentatge dellicitadorl millor pereentatge)
4. Freqüència de recollda de roba usada fins a un màxim de 10 punts
7
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En aquest apartat es valorarà la proposta de temps de freqüència de recollida de la roba

usada expressant en dies, respecte a les indicades a la c1àusula 2 apartat 2.2 del
present plec. Per a la seva valoració s'aplicarå la fórmula

= 10 x (freq. plec - freq. oferta) I (freq. plec - milor freq.)
5. Periodicitat en la neteja deis contenidors, tant de l'nterior com de I'exterior fins a un
måxim de 10 punts

En aquest apartat es valorarà la proposta de periodicitat de neteja deis contenidors
expressada en díes, respecte a les indicades a la clàusula 2 apartat 2.1del present plee.
Per a la seva valoració s'aplicarà la fórmula:

= 10 x (per. plec - per. oferta) I (per. plec - milor per.)
6. Estar inscrit a l'Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria
es valora amb 10 punts

CRITERIS SUBJECTIUS

7. Projecte d'actuació del sistema de recol1da de roba fins a un màxim de 20 punts.
En aquest apartat es valorarà el detall i la concreció del projecte d'actuació que haurà
de complir amb el contingut mínim que es troba detallat a la clàusula 4 del plec de
prescripcions tècniques.

8. Propostes d'accions de comunicació per al foment de la recollida selectiva de roba ¡
calçat fins a un màxim de 20 punts
En aquest apartat es valorarà el grau de concreció de les propostes d'accions, es a dir,
el detall de la seva descripció amb els objectius a aconseguir, I'operativa a

desenvolupar amb un calendari d'actuaci6 i amb una relació de recursos humans,
tècnics i econòmics per a la seva execuci6. Es demana que cada acció sigui valorada
econòmicament, tot i que a valoració es realitzarà, en primera instància. en funció de
!'nterès de l'Ajuntament i desprès per I'import econòmic de la mateixa. L'ajuntament

podrà optar per I'execució de les accions de comunicaci6 presentades o per altres
alternatives per un import econòmic equivalent.

CLÁUSULA 17.- CONDIC/ONS ESPECIALS D'EXECUC/Ó
1. Sobre I'adscripció de mitjans personals i materials:

El titular de la lIicència adscriurà a l'activitat comercial els mitjans personals materials
suficients per a això.
laboral del titular de la IIcència:
2. Sobre el personal
8
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Correspon exclusivament al titular de la IIcència la selecció del personal que formarà part de
I'equip de treball adscrit a la seva activitat comercial.
Sobre el compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos labarals:

El titular de la lIicència està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de
prevenció de riscos labarals i , de manera especial, de les obligacions indicades al capital 11
o en el capital IV, segons procedeixi, del Reial Decret 171/2004, del 30 de gener pel qual es
desenvolupa I'art. 24 de la L1ei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos labarals

en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

El titular de la IIcència haurà d'entregar la documentació quan li sigui requerida pe! Servei
de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Viladecans, per la seva comprovació i
aprovació.

3. L'empresa adjudicatària complirà amb les obligacions establertes en matèria d'igualtat de
gènere a la L1ei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva d'homes i dones. Les empreses
de més de dos-cents cinquanta treballadors/ores hauran de disposar d'un pla d'igualtat de
gènere intern, que podrà ser requerit per l'Ajuntament de Viladecans, de conformitat amb el
que estableix I'art. 36 del mateix text legaL.

4. Subscriure una pòHssa d'assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil, derivada de

I'ús o de I'activitat per I'esmentada utilització, pels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar.
CLÁUSULA 18.- RENÚNCIA
L'adjudicatari només podrà renunciar a I'atorgament de la IIcència per raons d'interès públic
degudament justificades a I'expedient.

CLÁUSULA 19.- CAUSES DE REVOCA

CIÓ DE LA LLlCÈNCIA

Són causes de revocació de I'atorgament de la IIcència les previstes al Oecret 336/1988, de 17
d'octubre, pe! qual s'aprova el Reglament del patrimoni deis ens locals.

CLÁUSULA 20.- INCOMPLlMENT DE LES CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LA LLlCÈNCIA.
La Corporaciò pot imposar penalitats pels incompliments de les obligacions de l'adjudicatari
previstes en aquest Plec durant la vigència de la lIicència.
Es consideraran incompliments greus per part del titular de la IIcència, els següents:
No instal'lar e!s contenidors a la via pública dins del termini assenyalat en aquest plec.

Instal.lar un o més contenidors que no reuneixen les característiques indicades en
aquest plec.
9

r

1,

I
I

L

I

/o

/y

AJUNTAMENT DE VILADECANS ~:.

.
ÁREA D'ESPAI PÚBLlC

Departament de Serveis Públics
No manten

ir els contenidors en les degudes condicions de seguretat, salubritat i

decòrum público

No reparar els danys que s'hagin produït a la vía pública a conseqüència de la
instal-Iaciá o el manteniment deis contenidors.

No recollir el contingut deis contenidors o els desbordaments d'aquests en les
freqüències assenyalades en els plees.
No disposar durant tota la vigència de la lIcència de la corresponent pòlissa

d'assegurances de responsabilitat civil indicada en aquest plec.
No disposar del cadí d'autorització per al transport de residus de I'Agència de Residus
de Catalunya.

No dur a terme les campanyes de comunicació.
No presentar els informes estadistics a I'Ajuntament de Viladecans

cLÁUSULA 21.- PENALlTATS
Els incompliments de les condicions d'execució de la lIicència, podran ser penalitzats fins a
una quantia de 400 €.

CLÁUSULA 22.- RESPONSABILlTAT I ASSEGURANCES
L'adjudicatari serà responsable de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes ocasionats
pel desenvolupament de I'activitat.

L'adjudicatari estarà obligar a formalitzar ¡ mantenir vigent una pòlissa d'assegurances que

cobreixi la responsabiltat civil deis riscos al'ludits en el paràgraf precedent, tant si els
perjudicats són els usuaris en general com els propis treballadors o altres persones.
L'Adjudicatari exhibirà I'original de les pòlisses i en lIurarà una còpia a I'Ajuntament.
Anualment presentarà original d'estar al corrent del seu pagament.

CLÁUSULA 23.- FINAL

En tot el que no prevegi el present plec hom atendrà al que dispos¡ la legislació vigent en
aquesta matèria.
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ANNEX NÚM.

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR

El/la Sr/a .......................................................,.., amb DNI núm. ......................, en nom propi 0, si
escau, en nom propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes de licitar en el

procediment d'adjudicació de les llicències d'ocupació per a la recollda per roba 'usada, calçat i
tèxtil de la llar a Viladecans, a empreses d'inserció

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILlTAT QUE:

1.- No està incursa en les prohibicions per a contractar reeollides en I'article 60 del Reíal
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la L1ei de
Contractes del Sector Público

2.- Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de
confonnitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la L1ei de

contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre.
3.. No té deutes pendents de naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol altre tipus amb
I'Ajuntament de Viladecans.

4.~ Que coneix els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de clàusules administratives
particulars i documentaci6 complementària i que es compromet a executar la lIicència amb
subjecci6 als esmentats plecs.

Localitat, data i signatura de la persona declarant
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ANNEX NÚM. 11
En .............................,..,..., amb ONI núm. ....................,., en nom propi 0, si escau, en nom
propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicació de les lIicències d'ocupació per a la recollda per roba usada, calçat i tèxtil de la
llar a Viladecans, a empreses dinserció,
MANIFESTO
Que accepto íntegrament el plee de condicions tècniques i el plee de c1àusules administratives
particulars , i em comprometo a complir les obligacions especificades en aquests plees, dacord
amb I'oferta següent:

1. Temps de resposta efectiva davant d'incidències, desbordaments,etc.:
.... hores

2. Percentatge en pes (KG) de roba per al tractament final (valorització energètiea o
aboeador):

....%
3. Pereentatge sobre el total de treballadors de I'empresa, en la eontraetaeió de persones
en rise d'exclusió, per al servei de recollda de roba, per sobre deis mínims indieats a
I'article 5 de la lIei 44/207, de 13 de desembre per a la regulaeió d'empreses d'inserció:

....%
4. Freqüèneia de recollda de roba usada:

... dies
5. Periodicitat en la neteja deis contenidors, tant de !'nterior eom de I'exterior:

... dies
(Lloc ¡dala)
Signatura del/ de la declarant
Segell de I'empresa
12
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El secretari general de la corporació que subscriu, informa favorablement sobre el

precedent pise de clàusules administrativas particulars que regeix la llicència
d'ocupació privativa del domini públic per a la instal'lació de contenidors per la
recollida de la roba, calçat i tèxtil usats d'origen domiciliari a empreses d'inserció, la
qual cosa es fa constar a I'efecte del que disposa la disposició addicional segona. al
paràgraf segon del punt 7è, del TRLCSP.
La Interventora general de la Corporació que subscriu informa favorablement, a

I'efecte del que dispo la disposició addicional segona, al paràgraf segon del punt 7è.
del TRLCSP.

¡quel Àngel García Gómez

María Críseída Ram' ,Z Domínguez
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