
PLEC DE CONDlCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ PER PART 
D'ECOEQUIP, S.A.M. DE LA GESnÓ DE LA DEIXALLERIA 

MUNICIPAL DE CAN CASANOVAS I LA DElXALLERIA MÓBIL 

CONDlCIONS GENERALS 

Clausula 1.- Objecte del Plee 

Aguest plee conté les detenninacions jurídiques, economiques i administratives definidores 
del contingut de la relació contractual entre Eco-equip, S.A.M. i ¡'adjudicatario 

Clausula 2.- Objcctc del contracte 

Constitóeix l'objecte del present plee, la contractació, per part d'Eco-equip, S.A.M., de la 
gestió de la Deixalleria Municipal de Can Casanovas, inclasa ]'atenció als usuaris, selecció de 
residus, desballestament dels materials apartats si escau i manteniment deis espais enjardinats 
i el servei de Deixalleria Móbil. 

Tot alló d'acord amb les següents clausules. 

CPV núm. 79993100-2 Serveis de gestió d'instal·lació. 

Clausula 3.- Termini del contracte 

El termini que s'estableix per a la vlgencia del contracte es de dos anys, prorrogable 
anualment, fins una durada lTIaxima inc10ses les prorrogues de 4 anys. 

Clausula 4.- Procediment de Contractació 

El procediment de contractació sera ordinari, de confornlitat amb les Instruccions de 
Contractació ,de la societat Eco-Equip, SAM. 

CONDICIONS ECONÓMIQUES 

Clausula 5.- Preu 

1. El pressupost base de licitació, calculant la durada inicial d'aquest contracte, dos (2) anys, 
és de DOS-CENTS NORANTA NOU MIL DOS CENTS TRES AMB CINQUANTA 
CÉNTIMS (299.203,50 E) exclós I'IVA, a raó de I'impar! anual de 149.601,75 E. 

2. Aguest preu no podra ser modificat durant el primer anys de vigencia del contracte, en les 
posteriors anualitats, podran ser modificats tenint com a referencia l'I.P.C anual. 



3. El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d'adjudicació, la 
publicitat i la competencia de l'organ de conrractació, calculant la seva durada (2 ano/s) i les 
eventuals prorrogues dos (2 anys)" és de 598.407 € ¡VA exclos. 

Pressuposl Evenruals prorrogues ]mport rotal estimar 
299.203.50 € 299.203,50 € 598.407.00 € 

4. Tores les ofertes que es fonnulin es presentaran per I'import net, sense incloure l'imposr 
sobre el valor afegit (lVA). 

DEL COMPLlMENT DEL CONTRACTE 

Clausula 6.- Condicions del sen'ci 

El servei estaril composat de dos ambits diferents: Deixalleria Can Casanovas i Deixalleria 
Mobil. A continuació es detalla per separat les condicions específiques d"ambdós serveis. 

1. DEIXALLERIA CAN CASANOVAS 

1.1.. L'horari per la presració del servei sera: 

• De lOa 13 hores i de 15 hores a 19 hores de dilluns a dissabre. 
• De lOa 14 hores diumenges i fesrius. 

1.2.- Aquesta distribució horaria podra variar en [unció de les necessitats de la Deixalleria 
Municipal i .dels criteris que estableixi el propi Ajunramem de Terrassa. En cap cas es 
modificara el preu total per haver-se produrt una variació en la distribució horaria, a excepció 
que aquesta variació suposi un incremenr en el comput rotal d'hores. 

1.3.- La insral'lació romandra oberta tots els dies de rany, segons els horaris esrablerts. 

1.4.- S'informara als usuaris del tracrament que es fara deis seus residus. 

1.5.- L"adjudicatari restara obligat a sotmetre's en rot moment a les ordres, indicacions, 
observacions que li dicti Eco-equip, S.A.M. per mitja deis seus organs competents. 

1.6.- E¡ personal destinat a aquest servei l1aura de tenir una bona fonnació, anant degudament 
uniformats i identificats (empresa i nom), havent-se d'especificar a ¡·oferta. 

1.7.- En la presració del servei I'empresa adjudicataria destinara el personal necessari per 
oferir un treball a plena satisfacció d"Eco-equip. A l'ofcrta s"especificara la plantilla fixa de 
personal que cobrira el servei diariament. El personal dependra únicament de I'empresa 
adjudicataria a lots cls efectes. sense que entre ells i Eco-equip, S.A.M. exisreixi cap vincle 
laboral, treballant a les ordres de I'empresa adjudicataria, segons la seva normativa que 
vigilara per I"exacre compliment del programa establert. 

1.8.- Portar un recull de dades cxhaustiu. seguint els parametres marcats per ECO-EQUIP, que 
penneti a posteriori un tractament estadístie sobre "ús de la Deixalleria Municipal i els seus 
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ratios de recuperació. Aquestes dades seran de cankter intem i en cap cas es podran donar a 
tercers sense previa autorització d·Eco-equip. L'esmena d'errors a causa de no seguir els 
procediments previstos, obligara al prestador a reparar-los en el temps més curt possible. 

EIs reports infomlatius es facilitaran mensualmem, segons els models proposats des d'ECO
EQUIP. abans deis 15 dies posteriors al mes finalitzat. 

1.9.- Fer el manteniment deis espais enjardinats. de manera que s'asseguri en lOt moment la 
quaJitat i nombre de les unitats vegetals. S'inclou el manteniment de la tanca perimetral 
exterior. 

1.10.- Neteja i control deis elements de la instal'lació solar tennica i fotovoltaica. amb la 
periodicitat necessaria per garantir el perfecte funcionamcnl en tol momento 

1.11.- La selecció deis materials que entrin a la Deixalleria haura de ser el maxim d'efectiu de 
manera que es garanteixi el millar tractament i aprofitament deis contenidors. 19ualment resta 
totalment prohibit qualsevol via de tractament o reaprotitament que no estigui contemplada a 
la legislació vigent o expressamenl autoritzada per Eco-equip, S.A.M. Les eines i estris seran 
facilitades pel propi prestador del servei. 

1.12.- Control d'accessos. El personal assignat a la instal·lació haurii de demanar I'acreditació 
de la persona que vol utilitzar el servei amb un document que I'acrediti (D.N.L, passaport. 
carnet de conduir). La limitació de I'accés a les instal'lacions vindra marcat pel Reglament del 
servei de Deixalleries aprovat per l'Ajuntament de Terrassa. 

1.13.- Control de sortides. El prestador del servei controlara les diferents sortides deis 
materials, indicant. la data, el transportista. el pes o el volum, etc. Aquesta infonnació es fara 
arribar a ECO-EQUIP, pe1 canal que s'estableixi finalment i si s'escau introdurda al sistema 
infonnatic. 

1.14.- Un cop licitat el contracte i abans que es signi efectiu. es realitzara un inventari deis 
elements de la deixalleria, i es lIiurara al prestador del servei una copia que hauran de signar 
ambdós. La desaparició o el trencament per mal ús de qualsevol elernent hallra de ser reposat 
pel prestador del servei. 

1.15.- Infonne d'incidencies. L'adjudicatari realitzara una analisi de les incidencies que es 
produeixin a les instal·lacions. amb els usuaris i el personal que treballi a les instal'lacions i les 
registrara amb un document que facilitara ECO-EQUIP. Les incidencies que no es rcsolguin 
immediatament o que puguin tenir conseqüencies remarcables s'informara a ECO-EQUIP de 
manera Olés agil possible. Mcnsualment s'infonnara a ECO-EQUIP de les incidencies 
produrdes. les accions presses i r estat de la solució. 

2. DEIXALLERIA M6BIL 

2.1.- L'objectiu d'aquest eomplement del servei és apropar el servei de la Deixal1eria 
Municipal de Can Casanovas a aquells ciutadans/ciutadanes que no s'hi poden desplayar. 
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2.2.- L'equip de recollida que es posa a disposició de I'adjudicatari. iniciara i finalitzara el 
servei a les instal'lacions de Can Casanovas. L'adjudicatari incorporara la dotació de personal 
prevista: un conductor i un operario 

2.3.- La Deixalleria M6bil recollini els següents materials: 

•	 Aerosols 
•	 Bateries 
•	 FerraBa infonnatica i petits electrodomestics 
•	 Fluorescents 
•	 Telefons M6bils 
•	 ülis Minerals (cotxe) 
•	 ülis vegetals (cuina) 
•	 Piles 
•	 Especials: dissolvents, pintures, vemissos 

•	 Vidre 
•	 Radiografíes 
•	 Materials de neteja i desinfecció 
•	 Altres toxics de la llar 
•	 Toners 

2.4.- L'horari s'estableix de 9 a 15 hores. lnclou el petit manteniment del vehicle, neteja i 
gestió deIs residus recollits, que es disposaran a la Deixalleria de Can Casanovas. La 
distribució horaria de recorregut i la temporització de les parades figuren a I'annex 1 d'aquest 
Plec de Condicions. 

'2.5.- Els dies que per calendari el servei no tingui recorregut assignat, es realitzaran activitats 
especials que es definiran puntualment entr~ ECO-EQUIP, S.A.M. i I'adjudicatari. 

2.6.- La Deixalleria M6bil oferira els seus serveis de dilluns a dissabte, excepte el mes d'agost 
i els dies festius. 

2.7.- En seran d'apliGació els punts 1.8., 1.9.. 1.10.,1.11.,1.12. 1.13. de I'apartat anterior 
(DErxALLERIA CAN CASANOVAS) 

Clausula 7.- Obligacioos de I'adjudicatari 

1.	 Responsabilitat de I'empresari. L'empresari respondra de la qualiLal deis serveis prestats i 
de les faltes que puguin esdevenir-se. Sent responsable deis danys i perjudieis que la 
prestaeió del servei poguessin ocasionar a tereers i a Eco-equip, S.A.M. 

2.	 Advertiment de defectes, queixes o incompliments. Si s'advertissin defectes en els serveis 
prestats per l'empresari o es tinguessin fonamentades raons per creure que puguin existir 
incompliments en e1s serveis, rórgan de contractació ordenara que es corregeixin 
immediatament o s'executin les accions precises per a la comprovació d'aquests 
incompliments. Les seves resolucions o acords seran immediatament executius, sense 
perjudici deis recursos que siguin procedents. Les despeses d'aquesta comprovació 
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correspondran a l'empresari si es confim1és I'existencia dcl defccte o incompliment, i en 
cas contrari, seran per compte d'Eco-equip, S.A.M. 

3.	 L'adjudicatari restara obligat al compliment de les disposicions vigents en materia fiscal, 
laboral! de seguretat social i de prevenció de riscos)aborals. 
L'incompliment d'aquestes obligacions per p.art del contractista o la infracciá de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tecnic designat per ell, no implicara cap 
responsabilitat pcr Eco·equip, S.A.M. 
Sense perjudici d'aixó, Eco-equip, S.A.M. podra requcrir a ¡'adjudicatari, perque acrediti 
documentalment el compliment de les referides obligacions. 

4.	 La contractació d'una pólissa d'assegurances que inclogui la cobertura de rcsponsabilitat 
civil. 

5.	 Satisfer I'import total deIs costos de personal, amortitzacions, assegurances socials 
impostos. 

6.	 Disposar d'una organització tecnica, económica de personal suficient per I'adequada 
prestació del servei. 

7.	 Aniran a canec de I'empresa adjudicataria les despeses d'anuncis i tates aquelles que es 
produeixin amb motiu deis tramits preparatoris i de formalització del contracte. 

8.	 El prestador del servei mantindra les instaHacions de fonna que no suposin un rIse a 
I'usuari, evitant el seu accés a les zones no autoritzades. El prestador del servei si detecta 
situacions perilloses haura de prendre les mesures immediates que corresponguin i 
trasJladar la informació a ECO-EQUIP, també de manera immediata. 

9.	 El prestador del servei sera responsable de la seguretat del usuaris dins de l'horari 
d'atenció al públic i mentre algú d'ells romani a les instaHacions. 

10. El prestador del servei tindra l'obligació de connectar el sistema 'd'alarma guan abandoni 
les instaHacions i mantenir tancats els espais on no puguin accedir els usuaris, si no és en 
presencia del personal de servei. 

Ch'tusula 8.- Drets de I'adjudicatari 

a) L'abonament del preu deIs serveis corresponents, previa presentació de la factura mensual 
deIs serveis efectuats, amb un termini que s'estableix en 90 dies, el dia 10 de cada mes, des de 
la data de la factura. Aquesta factura haura d'ésser conformada pel responsable corresponent. 

b) Ser indemnitzat en el cas de resollició anticipada del contracte per causes no imputables al 
contractista. 
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LlCITACIÓ, OFERTES 1 ADJUDICACIÓ 

Clausula 9.- Capacitat per concórrer 

La participació en el procediment d'aquest contracte es reserva a centres especials de treball, 
en que almenys el 70 per ceot deis treballadors afcctats siguin persones amb discapacitat que. 
a causa de ríndole o la gravetat de les seves deficiencies, no puguin exercir una activitat 
professional en condicions nonnals. de confonnit8t amb el estableix la disposició 73 de la 
LCSP. 

Les cmpreses oferents haman de disposar deis miljans humans i malcriais suficients i propis 
per poder garantir els serveis a prestar en les condicions indicarles. 

Clausula 10.- Garantia definitiva 

La garantia definitiva es podn't prestar en qualsevol de les formes assenyalades en la iegislació 
vigent. és a dir. mitjanyant aval bancari, en metal·Jic o retenció del primer pagament que 
s'efectuL i sera d'un 5 per cent de ¡'impon d'adjudicació. 

Clausula 11.- Publicitat 

L'anunci del present concurs es publicara al perfil del contractant de la pagina web d'Eco
equipo S.A.M. 

hun: lt'ww.eco-equip.lerrassa.cal 

OFERTES 

Clausula 12.- Tcrmini de presentació de proposicions 

El tennini per a la presentaeió de les proposicions sera de quinze (15) naturals. a eomptar des 
de la publicació de ranunci. i es presentaran a les oficines d' Eco-equip. S.A.. earrer Esla, 34 
- 08223 Terrassa, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores. Si l'últim dia fos festiu, el 
termini finalitzara el següent dia laborable. 

Clausula 13.- Documentació a presentar a les licitacions 

1- Les proposicions seran secretes fins el moment de la licitaeió. La seva presentació suposa 
racceptació incondicional. per part de l'empresa oferent del contingut de la totalitat d'aquest 
plec de clausules. 

Les propostes hauran d'anar acompanyades, en dos sobres tancats separats, deis següents 
documents: 
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En el primer sobre, que portara la inscripció "Documents administratius per I'adjudicació de la 
gestió de la Deixal1eria Municipal de Can Casanovas i Deixal1eria Móbil.", amb la signatura 
del li~itador o persona que el representi i haura de contenir: 

a) EIs que acreditin la personalitatjurídica de l'empres~ i, en el seu cas, la seva representació. 

Aquesta documentació consistira en: 

- Documentació que acrediti la personalitat de ¡'empresari, mitjanyant DNI o document que el 
substitueixi, quan el licitador no actur en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, 
poder notarial per representar a la persona o l'entitat, i I'escriptura de constitució o de 
modificació en el seu cas de la societat. 

- En cas de concórrer diverses empreses formant una unió temporal, cadascW1a d'el1es haura 
d'acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els noms i circumstancies deIs empresaris 
que subscriguin les proposicions, la participació de cadascuna d'elles, designant la persona o 
entitat que, durant la vigencia del contracte, ha d'ostentar la representació de la unió davant 
Eco-equip, S.A.M. 

b) Per les empreses estrangeres la dec1aració de sotmetre a la jurisdicció deis jutjats i 
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidencies que de manera directa o 
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador. 

c) Declaració responsable del licitador fent constar que no es troba incurs en cap de les 
prohibicions per a contraclar conforme el que estableixen els article 49 de la LCSP. 

d) Declaració responsable de trabar-se al corrent del compliment de les obJigacions tributaries 
i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Abans de la signatura del 
contracte se li exigin\ només al futur adjudicatari la presentació en el temlini de cinc dies de la 
següent documentació acreditativa d'aquest extrem: 

Certificat o document de la Delegació d'Hisenda, en que consti que ha presentat les 
declaracions tributaries exigides pel Reial decret 390/1996 d' I de mary, així com estar al 
corrent de l'Impost sobre Activitats Economiques. 
Certificat del Ministeri de Treball i Seguretat Social acreditatiu d'estar al corrent de les 
obligacions envers la Seguretat Social. 

e) Justificació de la capacitat económica i financera de I'empresa licitadora, que haura 
d'acreditar-se amb alguna de les referencies i mitjans contemplats en I'article 64 de la LCSP i 
relació d'empreses, entitats e institucions dels serveis estables realitzats durant els últims dos 
anys i actuals i qualsevol altra documentació que acrediti la capacitat, solvencia, etc. del 
licitador. 

f) Declaració responsable d'acceptació del plec de clausules i deIs seus annexos. 

2- En el segon sobre i amb la següent inscripció "proposició económica i referencies tecniques 
per optar a I'adjudicació de la gestió de la Deixalleria Municipal de Can Casanovas I 

Deixalleria Móbil." hi anira I'oferta económica, individualitzada i detallada per serveis. 
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a) Cada licitador només podra presentar una oferta económica i no podra subscriure cap 
proposta d'unió temporal amb altres si ha ha fet individualment o figura en més d'una unió 
temporal. La infracció d'aquestes nonnes donara lIoc a la no admissió de totes les ofertes 
subscrites per I'interessat. 

b) Descripció de l'equip tecnic (personal, mitjans, etc ..), formació del mateix i uniformitat. 

c) Memoria de l'organització del servei amb descripció de les mesures a utilitzar pellicitador 
per assegurar el control de qualitat, és a dir, el bon servei i descripcions, fotografies i altres 
informacions o documents que facin referencia als elements o mi~ians per prestar el servei. 

ADJUDICACIÓ 

Clausula 14.- Obertura de proposicions 

L'acte d'obertura del segon sobre s'indicara per correu electrónic es fanl en sessió pública, en 
les dependencies d'Eco-equip, S.A.M., carrer Esla, 34 - 08223 Tetrassa. 

Chiusula 15.- Mesa de contractació 

La mesa de contractació estara composada per la Consellera Delegada de \'empresa, que 
actuara de President, pels vocals segü~nts: la Secretaria del ConselJ d'Administració, el 
Gerent, el Cap d'Operacions de l'empresa i la Coordinadora Adjunta de I'Área de 
Planificació Urbanística i Territori de !'Ajuntament de Terrassa. Actuara de Secretari de la 
Mesa: el Cap de Servei de Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Terrassa o persones 
en qui deleguin. La Mesa per a la [onnació de la seva vollUltat podra dernanar, si així ho 
estima, els informes de tecnics experts en la materia. 

Clausula 16.- Criteris de valoració de les ofertes 

Els criteris de valoració que serviran de base per a I'adjudicació del concurs són les següents: 

a) Criteris quantificables mi~an9ant la mera aplicació de fórmules: 

1.- Oferta económica fi~ns a 30 punts* 

Avaluació de l'oferta económica: = 30 * (millar oferta/oferta del licitador). 

b) Criteris la quantificació deis quals depen d'un judici de valor: 

2.- Memória de l'organització del servei proposat, 
indicant les mesures per assegurar la quantitat 
i qualitat dels serveis proposats i les condicions 
i capacitat de resposta fins a 15 punts. 
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3..- Dotació de personal adscrit fins a 15 punts 

4.- Millores fii?-s a 5 punts. 

Clausula 17.- Adjudicació 

a) D'acord amb la proposta de la Mesa de contractació s'adjudicara dins del termini deis tres 
mesos a comptar des de la data d-obertura de les pliques. 

b) Efectuada I'adjudicació es notificara, en el tennini de deu dies a l'adjudicatari, per a que en 
el termini de deu dies puguin presentar la fiany3 definitiva i polissa d'assegurances, tanmateix 
es notificara a totes les empreses licitadores. 

Clausula 18.- FormalirLació del cootracte 

El contracte es formalitzan\ en el termini maxim de 10 dies des de la notificació de 
l' adjudicació. 

Clausula 19.- Penalitzacions per incompliment del contracte 

Quan el contractista, per causes imputables a eH mateix, hagués incorregut en demora e 
incompliments respecte del contracte. Eco-equip. S.A.M. comunicara a rempresa 
adjudicataria: 

l· Si és la primera vegada. una amonestació verbal. 

2- Si l'incompliment es produeix una sego~na vegada, comunicació per escrit a fi d-esmenar la 
deficiencia i una sanció, en funció de la gravetat. que ascil·lara del 2% al 5% de l'import de la 
factura mensual. 

3- Si els incompliments es produeixen de fonna reiterada, camunicació per escrit i una sanció 
equivalent al 10% de I'impan de la factura mensual. 

Si malgrat tot aquest procés es continuessin produint irregularitats en la prestació deIs serveis. 
Eco-equip_ S.A.M. podra optar_ en qualsevol moment per continuar percebent les 
penalitzacions pactades. O bé per resoldre el contracte unilateralment i en base a 
l'incompliment csmentat. sens perjudici del seu dret a exigir el pagament de la indcmnització 
que procedeixi per danys i perjudicis ocasionats. 

Eco·equip S.A.M. comunicara per escrit el sentil de la seva opció al contractista. 

9 



Chlusula.20.- Rcgim Jurídic del Contracte 

De conformitat amb la naturalesa d'Eco-equip S.A.M., el contracte que se'n deriva de 
I'adjudicació te la consideració de contracte de dret privat. 

En relació a la interpretació i I'execució del contracte, els contractants amb renúncia expressa 
a qualsevol altre fUf o domicili que els pugui correspondre, es sotmetran a la Jurisdicció deIs 
Jutjats i Tribunals de Terrassa. 

De confomütat amb el que estableix l'anide 16 de la LCSP, aquest contracte no esta subjecte 
a regulació harmonitzada. Aquest contracte no esta compres en les categories 1 a 16 de 
l'annex II de la LCSP (CPV núm. 79993100-2 Serveis de gestió d'instal·lació). 

Clausula 21.- Sindicatura de Greuges 

En compliment del que preveu la disposició addicional segona del Reglament dé la 
Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, en cas de presentar-se queixes davant aquest 
organ com a conseqüencia de l'execució del contracte objecte de la present licitació, 
l'adjudicatari tindra l'obligació de facilitar, amb caracter preferent i urgent, la col·laboració i 
l'auxili necessari per al correcte desenvolupament de les funcions que la Sindicatura té 
encomanades, així com elaborar i presentar un informe escrit sobre els fets que sustentin la 
queixa, en cas qu ·xí sigui requerit. 

/
 

Carlos García Lizandra Llulsa MelgS~~:J~~;:
Director-Gerent Eco-equip, ,S.A.M. Consellera I Eco-equip, S.A.M. 

Terrassa, 14 de Febrer de 2.011 
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ANNEX 1. LíNIES, PARADES 1 HORARIS DEIXALLERIA MÓBIL 
TERRASSA 

Ir. i 3 r. DI LLUNS de cada mes 

9.30 -10 - Sr. Tomas/M.A. Rodamilans 
10.15 - 10.45 - PI. Ca N'Anglada 
11-11.30 - Jacinr Elias/St. Damia 
11,45 - 12.15 - Pontcvedra 
12.30 - 13 - Av. Madrid/Rioja 
13.15 - 13.45 - Saragossa/C. deis Monjas 

t f. i 3 r. DIMARTS de cada mes 

9.30-10-Xuquer 
10.15-10.45 - Túria 
11-11JO - Guadalquivir 
11.45 -12.15 - PI. Can Palel 
12.30 - 13 - Genna Joaquim/Bages 
13.15 - 13.45 - PI. Enrie Torrella 

Ir. i 3r. DIMECRES de cada mes 

9.30 - 1O- America/Casal de Barri 
10,15-10,45 - AmericaIFran~a 

II - 11,30 - Holanda/Italia 
11.45 - 12,15 - VallparadíslNavas de Tolosa 
12,30 - 13 - PI. Segle XX 
13,15 -13,45 - PI. Paulina Pi de la Serra 

1f. i 3[. DIJOUS de cada mes 

9,30 - lO-Igualada 
iO, 15 - 10.45 - Montblanc 
11 - 11,30 - Av. Joaquim SagreralEdison 
11.45 -12,15 - PI. Baltasar Ragon 
12.30 - 13 - Pablo IglesiaslSicília 
13.15 - 13,45 - PI. Assemblea Catalunya 

Ir. i 3[. OIVENDRES de cada mes 

9,30 - 10 - Rambla O'Egara/Doctor Cabanes 
10.15 - 10.45 - PI. Rector Homs 
11 - 11.30 - Pral de la RibaIDoctor Pearson 
11.45 - 12,15 - Miquel ServetlEstanislao Figueras 
12.30 - 13 - Miquel Vives/Joaquín Costa 
13.15 - 13,45 - Av. Barcelona! E. Figueras 
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Ir. i 3r. OISSABTE de cada mes 

9,30 - 10 - TopeteNiverel 
10,15 - 10,45 - Pg. Del Cornte d'Egara!Passeig 
11- 11.30 - PI. ESlaci6 del Nord 
11.45 - 12.15 - Pg. de les L1etres 
12,30 - 13 - Mercat Independencia 
13.15 - 13 ,45 - PI. Ricard Camí 

20. i 41. DILLUNS de cada mes 

9,30 - 10 - Ma. MazzareHolMa. Auxiliadora 
10.15 -10.45 - PI. Maurina 
11 - 11.30 - Av. Ángel SallentIVolta 
11.45 - 12.15 - lofaot MartíIRamon Llull 
12.30 - 13 - Faraday/Blasco de Garay 
13.15 - 13.45 - PI. SI. Oleguer 

20. i 41. DIMARTS de cada mes 

9,30 - 10 - PI. Progrés 
10_15 - 10.45 - Sto MarclPai-e Llaurador 
11- 11.30 - PI. del Tint 
11,45 -12.15 -Avda. Can Boada 
12.30 - 13 - PI. Josep Pla 
13,15 - 13,45 - PI. L1uis Compauys 

2n. i 41. DIMECRES de cada mes 

9,30 - 10- PI. de la Cultura 
10,15 - 10,45 - NijarNélez Rubio 
11 - 11,30 - Voluntaris/Dr. Cistaré 
11,45 - 12,15 - SabadellNacarisses 
12,30 - 13 - Ferran Casablancas 
13,15 - 13,45 - Ctra. MatadeperaILlevant 

20. i 41. DIJOUS de cada mes 

9.30 - 10- PI. Cirici i Pellicer 
10_15 - 10,45 - Ctra. RellinarsIMonturiol 
II-JI.30-Av. Jaume l/Roca ¡Roca 
JI ,45-12, 15 - Rb1a Francesc MaciatProven~a 

12.30 - 13 - PI. del Primer de Maig
 
J3.15 - 13,45 - AmplelProven~a
 

2n. i 41. DIVE DRES de cada mes 

12 



9,30 - 10 - Tibidabo/Joan XXIII 
10.15 - 10,45 - Millars/Mura 
11 - 11,30 - Solsona/Olol 
11.45 - 12,15 - Cavall BernatIMola 
12,30 - 13 - PI. Inrnmaculada 
13,15 - 13.45 - Periodista GranéIF. Monpou 

2n. i 41. DISSABTE de cada mes 

9.30 - 10 - PI. de la Pau 
10.15 - 10.45 - Av. Abat MarceúBartomeu Amat 
¡ 1- 11.30 - Av. Jaume ¡ /Cami de Castellar 
11.45 - ¡2.15 - Pg. 22 de JulioVMossén Pursals 
12.30 - 13 - PI. Mestre Serral 
13.15 - 13.45 - PI. del Pi 
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ANNEX 2:
 

MODEL DE PROPOSICIÓ 

En/Na o., amb Oocument Nacional d'ldentitat núm. 

............. , amb domicili a efectes de notificació a , carrer , núm , 

en nom propi o en representadó de , assabentatlada del 

procediment obert convocat per a la contractació 

de. . manifesta que accepta íntegrament el Plee de 

Condicions facultatives i el Plee de Clausules i es compromet a complir les obJigaéions 

especificades en aquests plees, pel preu de: 

1.- Oferta Deixalleria Can Casanovas (en número i en lIetres) euros (I'IVA exclós) 

2.- Oferta Deixalleria Móbil. : (en número i en lIetres) euros (I'IVA exclós) 

3.- Oferta Total...... ..... (en número i en lIetres) euros (I'IVA exclós) 

Població, data i signatura 
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ANNEX 3:
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ DE 
CONTRACTAR 

En/Na, amb Oocument Nacional d'ldentitat núm. , amb domicili a efectes de notificació 
a , carrer ... , núm. , en nom propi o en representació de , declaro: 

a) Que estic facultat per contractar amb I Administració, ja que, tenint capacitat d obrar, no 
es traba compresa en cap de les circumstimcies assenyalades en I article 49 L1ei de 
contractes del sector públic. 

b) Que estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la 
Seguretat Social de conformitat amb el qué estableixen els articles 13 i 14 del Reglament 
general de la L1ei de contractes de les administracjons públiques, aprovat pel Retal 
decret 1098/2001 de 12 d octubre. 

I perqué consli, signo aquest declaració responsable. 

Signatura, població i data 
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ANNEX 4:
 

MODEL DE DECLARACIÓ D' ACCEPTACIÓ DE MITJAN5 ELECTRÓNIC5 DE
 
NOTIFICACIÓ
 

En/Na ... amb DNI núm.... , amb domicili a efectes de notificació a , carrer ... , núm. , en
 
nom propi o en representacló de , declaro:
 

Faig constar que accepto com a mitja perqué s efectu',n les comunicacions en els tramits
 
d aquesta contractació i de I adjudicació, 5ense pe~udici que aquestes comunicacions tambe
 
es facin pels mitjans que estableixin les disposicions vigents, el teléfon, el fax i el correu
 
electrónic següents:
 

AdreC;3 postal:
 
Telefon:
 
Fax:
 
Correu electrónic:
 

Signatura
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