
Anunci de l’Ajuntament de Sant Celoni  
sobre la licitació d’una llicència d’ocupació tempo ral de la via pública 

 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 15 d’abril de 2016 es van aprovar les bases reguladores de 
l'atorgament, en règim de concurrència competitiva, d'una llicència d’ocupació temporal per 
a la utilització privativa de diversos espais de les vies públiques de Sant Celoni per a la 
instal·lació de vint contenidors per a la recollida selectiva de roba usada, calçat i altres 
residus tèxtils. 
 
Es fa pública la licitació de la llicència, d’acord amb les esmentades bases, al següent tenor: 
 
1. Entitat adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Sant Celoni 
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria 
c) Obtenció de documentació i informació: 

1. Dependència: Secretaria 
2. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
3. Codi postal i localitat: 08470 Sant Celoni 
4. Telèfon: 93 864 12 11 
5. Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat 
6. Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat 

 
2. Objecte de la licitació: llicència d’ocupació temporal per a la utilització privativa de 
diversos espais de les vies públiques de Sant Celoni per a la instal·lació de vint contenidors 
per a la recollida selectiva de roba usada, calçat i altres residus tèxtils. 
 
3. Durada de la llicència: 1 any, prorrogable per 1 anualitat més  
 
4. Procediment d’adjudicació: mitjançant licitació pública. 
 
5. Criteris d’adjudicació:  

- Major taxa a satisfer a l’Ajuntament (fins a 55 punts) 
- Memòria tècnica (fins a 20 punts) 
- Característiques tècniques dels contenidors (fins a 15 punts) 
- Proposta de projecte social i ambiental relacionat amb el servei (10 punts) 
 

5. Tipus de licitació: la taxa per ocupació privativa del domini públic serà de 2.000 € anuals, 
millorable a l’alça pels licitadors.  
 
6. Garanties 

- Provisional: no s’exigeix 
- Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació de la llicència 
 

7. Requisits específics del contractista 
 

a) Estar inscrit al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya (o qualsevol 
altre registre que permeti actuar en l’àmbit geogràfic de Sant Celoni), i disposar d’un 
codi de gestor per a la valorització de residus tèxtils. 

b) Estar inscrit al Registre de transportistes de Residus de Catalunya (o qualsevol altre 
registre que permeti actuar en l’àmbit geogràfic de Sant Celoni) i disposar de 
vehicles adequats per a efectuar aquest servei.  



c) Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per respondre davant 
de l’Administració i de tercers amb una cobertura mínima de 300.000 €, o 
comprometre’s a formalitzar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte. 
 

8. Presentació d’ofertes 
 

a) Data límit de presentació: fins les 15 h del dia que es compleixin 15 dies naturals 
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí oficial de la província 

b) Modalitat de presentació: la que s’estableix al Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. 

c) Admissió de variants: no 
d) Lloc de presentació:  

1. Entitat: Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal 
2. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
3. Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni 
4. Horari: de 8 a 15 hores. 

 
9. Obertura de les ofertes: es seguirà el procediment indicat a la base 17 de les Bases 
reguladores de l’atorgament de la llicència.  
 
10. Despeses d’anuncis: aniran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un màxim de 1.200 €. 
 
 
Sant Celoni, 19 d’abril de 2016 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 


