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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ 
D’UNA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA  FRACCIÓ TÈXTIL DELS 
RESIDUS MUNICIPALS A TRAVÉS D’EMPRESES D’INSERCIÓ 

1a. OBJECTE 

Constitueix l’objecte d’aquest plec fixar les condicions que han de regir la licitació per a 
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per a la utilització privativa del domini 
públic, consistent en la instal·lació de 15 contenidors per a la recollida selectiva de la fracció 
tèxtil dels residus municipals.  

La ubicació i característiques dels contenidors, i la naturalesa i règim de la recollida 
selectiva, es descriuen, de forma detallada, en el plec de prescripcions tècniques particulars 
que també regeix aquesta licitació. 
 
És també objecte de la licitació assolir la inserció sociolaboral de persones desocupades en 
situació d’exclusió social, amb especials dificultats per a la seva integració en el mercat de 
treball. I, alhora, afavorir la igualtat a les empreses entre homes i dones des de la 
perspectiva de gènere. 

 
2a. REQUISITS DELS LICITADORS 

Atès l’objecte de la licitació, únicament hi podran concórrer empreses d’inserció, regulades 
en la Llei 44/2007 i inscrites en el corresponent registre administratiu d’empreses d’inserció. 
 

3a. PREU 

En aquesta licitació no existeix preu base de licitació. L’adjudicatari de la llicència haurà 
d’abonar cada any la taxa corresponent establerta a l’Ordenança fiscal número 21, 
reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública (o 
l’ordenança fiscal que la substitueixi).  

A efectes informatius, es fa constar que la taxa prevista a l’ordenança fiscal vigent durant 
l’exercici 2019 és de 0,60 euros/dia per cada contenidor no derivat d’obres objecte de la 
llicència. 

4a. GARANTIES  

No s’exigeix la constitució de garantia provisional. L’empresa adjudicatària tampoc haurà de 
constituir una garantia definitiva. 
 
5a. LICITACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Aquesta licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les 
seves ofertes obligatòriament de forma electrònica, mitjançant l'Eina de presentació 
telemàtica d’ofertes, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
Catalunya del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), accessible a través 
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de la web municipal www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/, que enllaça amb la 
pàgina de la referida plataforma. 

La ruta web serà la següent: perfil de contractant – accés a l’espai de difusió de la 
contractació pública de l’ajuntament – anuncis de licitació – licitació per a l’atorgament d’una 
llicència d’ocupació temporal per a la utilització privativa del domini públic, consistent en la 
instal·lació de 15 contenidors per a la recollida selectiva de la fracció tèxtil dels residus 
municipals– e-LICITA – presentació telemàtica de l’oferta. 

Un cop s’accedeixi a través d’aquest enllaç a l’eina web de presentació telemàtica d’ofertes, 
les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari d’inscripció per donar-se d’alta a l’eina. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l'Eina de presentació telemàtica, que seran les utilitzades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que designin en la seva 
declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-
NOTUM, d’acord amb clàusula setena d’aquest plec. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic mitjançant el formulari de presentació, on hauran de fer constar un codi 
d’identificació del fitxer, i adjuntar, degudament emplenats, els documents de l’oferta que 
consten en l’annex d’aquest plec.  

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, s’haurà de signar electrònicament i es farà la presentació pròpiament dita de 
l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa. 

En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de presentació telemàtica d’ofertes el 
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini 
de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses 
que haguessin activat oferta. 

Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta a l’apartat de “Licitació 
electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de l’Ajuntament. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes 
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació, a través 
del servei de contractació i compres, valorarà, en funció de quina sigui la documentació 
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afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o 
valorar l’oferta, es podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària. Les 
persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
del tauler esmentat, residenciat en el Perfil de contractant de l’ajuntament. 

6a. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

Les proposicions per prendre part al procediment, juntament amb la documentació exigida 
en aquest plec, es presentaran dins el termini de 15 dies naturals a comptar des de 
l’endemà al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil de contractant, accessible a 
través de la web municipal www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/. Si el darrer 
dia del termini és inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

La proposició de les empreses s’haurà de presentar en un únic arxiu, mitjançant la modalitat 
de presentació telemàtica d’ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, i 
haurà de tenir el contingut que s’indica a l’ANNEX d’aquest plec. 

L’oferta no s’ha de signar document a document, sinó que únicament s’ha de signar la 
tramesa de la presentació telemàtica de l’oferta. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut d’aquest plec, i també del plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a l’òrgan de contractació, a través del servei de 
contractació i compres, per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 
Estat membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit. 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida.  

7a. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS 

La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions 
que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
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No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de licitació 
s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests 
efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable que consta a l’ANNEX d’aquest 
plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons 
mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-
NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà 
a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita 
notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 
licitadores poden subscriure’s com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de 
subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a 
l’adreça www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/. 

La ruta web serà la següent: perfil de contractant – accés a l’espai de difusió de la 
contractació pública de l’ajuntament – anuncis de licitació – licitació per a l’atorgament d’una 
llicència d’ocupació temporal per a la utilització privativa del domini públic, consistent en la 
instal·lació de 15 contenidors per a la recollida selectiva de la fracció tèxtil dels residus 
municipals– subscripcions. 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació. 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública.  

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació 
del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
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Els licitadors hauran de disposar de signatura electrònica. D’acord amb la disposició 
addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada 
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior. Per tant, aquest és el nivell de seguretat 
mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la 
declaració responsable i de l’oferta. 

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi 
accedit al seu contingut. 

8a. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

8.1 Criteris de valoració automàtica (fins a 70 punts) 

1) Criteris ambientals: Fins a 35 punts 

a) S’assignaran 25 punts a les empreses licitadores que adscriguin a l’execució de les 
activitats relacionades amb la llicència exclusivament vehicles que disposin de les etiquetes 
ambientals de la Direcció General de Trànsit de nivell ZERO EMISSIONS O ECO. 

b) S’assignaran 10 punts a les empreses tinguin implantat un sistema de gestió ambiental 
(ISO 14001 o EMAS). 

2) Import destinat a les campanyes d’informació i sensibilització: Fins a 15 punts  

D'acord amb el plec de condicions tècniques particulars, on s’estableix que l’empresa 
adjudicatària ha de dur a terme campanyes divulgatives i de sensibilització que ajudin a 
fomentar la corresponsabilitat ciutadana amb la millora de l’entorn mitjançant la segregació 
correcta de la fracció tèxtil dels residus municipals. La puntuació s’efectuarà d’acord amb la 
fórmula següent: 

Puntuaciócampanyes = PMax x (1 - (( IMax – Iof )/ IMax )) 
on: 
PMax = 15 que és la puntuació màxima 
Iof = Import destinat a campanyes d’informació i  sensibilització de l'oferta que 
es valora 
IMax = Import destinat a campanyes d’informació i sensibilització més alt de les 
ofertes presentades 
 

3) Criteri social: Fins a 15 punts  

S’atorgaran fins a 15 punts a les empreses licitadores que es comprometin a destinar un 
percentatge de la roba recollida, a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i/o 
exclusió social que ho requereixin derivades per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament, 
d’acord amb la fórmula següent:  
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Puntuacióroba = PMax x (1 - ((RMax – Rof )/ RMax )) 
on: 
PMax = 15 que és la puntuació màxima 
Rof = Percentatge de roba destinat a Serveis Socials de l’oferta que es valora 
RMax = Percentatge de roba destinat a Serveis Socials de l’oferta més alt de 
les ofertes presentades 

 
4) Criteri de perspectiva de gènere: Fins a 5 punts 

S’assignaran els 5 punts a les empreses licitadores que tinguin més dones que homes en 
l'òrgan de direcció de l'empresa. 
 
8.2 Criteris de valoració depenents d’un judici de valor (fins a 30 punts) 

1) S’atorgaran fins a 15 punts a les empreses que duguin a terme projectes d’inclusió social 
al territori. S’assignarà la puntuació segons els criteris següents: 

Col·lectius prioritaris- Es valorarà la concreció en la definició dels col·lectius beneficiaris 
dels projectes i la priorització d’intervenció amb els col·lectius socials amb més dificultat 
d’inserció sociolaboral, fins a un màxim de 2,5 punts. 

Determinació d’estratègies d’intervenció- Es valorarà l’adequació de les propostes a la 
realitat del territori, amb una anàlisi i diagnosi més detallada i justificada de les necessitats, 
així com la idoneïtat i coherència respecte aquesta anàlisi de les propostes, fins a un màxim 
de 10 punts. 

Treball en xarxa- Es valorarà el treball transversal amb la resta d’agents implicats del 
territori, fins a un màxim de 2,5 punts. 

2) S’atorgaran fins a 15 punts a les empreses licitadores que es comprometin a destinar un 
percentatge de la roba recollida a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i/o 
exclusió social que ho requereixin derivades per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament, 
d’acord amb els criteris següents: 

Viabilitat del projecte- Es valorarà l’adequació,  viabilitat i qualitat de la proposta; així com 
la justificació del model triat per a la distribució de la roba, fins a un màxim de 5 punts. 

Facilitat en l’accés- Es valorarà la proximitat del punt de distribució al nucli urbà; així com 
l’accessibilitat respecte del transport públic i adaptació de l’espai a persones amb mobilitat 
reduïda, fins a un màxim de 2,5 punts. 

Facilitat de triatge-  Es valorarà l’oferta que contingui millor organització de la roba i facilitat 
de triatge per talla, gènere i tipus de producte, fins a un màxim de 2,5 punts. 

Garantia de qualitat del producte- Es valorarà la proposta que contingui millor garantia de 
qualitat del material a distribuir, fins a un màxim de 5 punts. 
 
9a. OBERTURA DE LES PROPOSICIONS 
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Una vegada finalitzat el termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació, a 
través del servei de contractació i compres, procedirà a l’obertura de les proposicions, a la 
qualificació de la documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits 
previs per participar en el procediment presentada pels licitadors, i a la valoració de les 
ofertes d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquest plec. 

L’òrgan de contractació, a través del servei de contractació i compres, podrà sol·licitar i 
admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o 
formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà 
l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses 
licitadores. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula setena d’aquest plec. 

L’òrgan de contractació, a través del servei de contractació i compres, podrà sol·licitar els 
informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. 
També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin les dites prescripcions no seran objecte de valoració. 

10a. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ  

L’òrgan de contractació, a través del servei municipal de contractació i compres, requerirà al 
licitador a qui s’hagi proposat l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal objecte de la 
licitació que, dins el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la recepció del 
requeriment, presenti la documentació requerida a l’ANNEX d’aquest plec que només hagi 
estat objecte de declaració responsable. 

Transcorregut el termini esmentat, en cas que no s’hagi presentat tota la documentació 
requerida, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta i es procedirà a reclamar la 
documentació al següent licitador en ordre de puntuació. 
 
11a. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
 
L’atorgament de la llicència d’ocupació temporal objecte de la licitació s’efectuarà mitjançant 
decret de l’Alcaldia. La resolució es notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en 
el Perfil de Contractant. 

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar la taxa prevista a la clàusula 3a d’aquest plec en el 
termini que s’indiqui en la notificació de la resolució. 

12a. DURADA DE LA LLICÈNCIA I POSSIBLES PRÒRROGUES 

La llicència d’ocupació temporal tindrà una durada de dos anys. I podrà prorrogar-se per dos 
períodes d’un any cadascú, sense que la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui 
excedir de 4 anys.  
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13a.  OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
L’empresa adjudicatària de la llicència assumirà les obligacions establertes en el plec de 
prescripcions tècniques particulars que regeix també aquesta licitació. 

En particular, haurà de constituir una assegurança, per un import mínim de 600.000 euros, 
per cobrir les responsabilitats derivades de l’exercici de l’activitat objecte de la llicència. 

14a. EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA 

La llicència s'extingirà: 

a) Pel transcurs del termini fixat. 
b) Per renúncia de l'adjudicatari. 
c) Pels altres supòsits que legalment procedeixin. 

15a. RESOLUCIÓ PER CAUSA D'INTERÈS PÚBLIC 

Abans de produir-se el venciment de la llicència, l'Ajuntament podrà revocar-la, totalment o 
parcialment,  si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d'ordre i d'interès públic, sense 
dret a indemnització. 

16a. JURISDICCIÓ APLICABLE 

Seran d’aplicació a la licitació i a la llicència, amb exclusió de tot altre procediment, 
jurisdicció i fur, el procés administratiu i el contenciós-administratiu, sotmetent-se 
l’adjudicatari als Tribunals i Jutjats del domicili de la Corporació que fossin competents per 
conèixer de les qüestions que puguin suscitar-se. 

17a. NORMATIVA SUPLETÒRIA 

En tot allò que no estigui previst en aquest plec, regiran les normes del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local; el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic; i, en allò que calgui, la resta de les normes 
aplicables a la contractació administrativa. 

Montcada i Reixac, novembre de 2019 
 
 
 
Qualsevol dubte sobre el contingut d’aquest plec de condicions administratives particulars, 
el plec de prescripcions tècniques particulars o, en general, sobre l’expedient de licitació, 
haurà de formular-se per escrit mitjançant el Tauler d’Anuncis del Perfil de Contractant 
accessible des de la web municipal www.montcada.cat, o bé mitjançant correu electrònic 
adreçat a contractació@montcada.org. 
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ANNEX  

 
Model de declaració responsable i de proposició avaluable: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

"El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), opta a la licitació per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per a la utilització privativa del domini públic, consistent en la instal·lació de 15 
contenidors per a la recollida selectiva de la fracció tèxtil dels residus municipals, i 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

- Que es tracta d’una empresa d’inserció, regulada en la Llei 44/2007 i inscrita en el 
corresponent registre administratiu d’empreses d’inserció. 
 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació).  

- Que designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic 

professional 

Mòbil 

professional 

    

    

 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a contractació@montcada.org per tal de fer la modificació 
corresponent. 

L’empresa declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta licitació, per 
tal que l’Ajuntament de Montcada i Reixac pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests 
efectes. 

- Que, en el cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació objecte de declaració responsable, i a acreditar la constitució d’una 
assegurança, per un import mínim de 600.000 euros, per cobrir les responsabilitats 
derivades de l’exercici de l’activitat objecte de la llicència. 

(Lloc, data i signatura del licitador)." 
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MODEL D’OFERTA  
 
"El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), opta a la licitació per a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal per a la utilització privativa del domini públic, consistent en la instal·lació de 15 
contenidors per a la recollida selectiva de la fracció tèxtil dels residus municipals, i presenta 
la següent OFERTA: 

1) Declara que adscriurà a l’execució de l’activitat exclusivament vehicles que disposin de 
les etiquetes ambientals de la Direcció General de Trànsit de nivell ZERO EMISSIONS O 
ECO:  

� SÍ      � NO 

2) Declara que l’empresa té implantat un sistema de gestió ambiental (ISO 14001 o EMAS): 

� SÍ      � NO 

3) Import anual que l’empresa es compromet a destinar per dur a terme campanyes 
divulgatives i de sensibilització que ajudin a fomentar la corresponsabilitat ciutadana amb la 
millora de l’entorn mitjançant la segregació correcta de la fracció tèxtil dels residus 
municipals: ___________________________________________________________ euros 
(indicar la xifra en lletres i números) 

4) Percentatge de la roba recollida, dins l’activitat vinculada a la llicència objecte de licitació, 
que l’empresa es compromet a destinar per a les persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica i/o exclusió social que ho requereixin, derivades per part dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament:______________________________________________ %  
(indicar el percentatge en lletres i números) 

5) Declara que hi ha  més dones que homes en l'òrgan de direcció de l'empresa: 

� SÍ      � NO 

6) Adjunta projecte d’inclusió social al territori: 

� SÍ      � NO 

7) Adjunta projecte de distribució de la roba: 

� SÍ      � NO 

(Lloc, data i signatura del licitador)." 


