VISITA A LA DEIXALLERIA I REVISIÓ DE LA MAQUINÀRIA
Atesa la petició formulada, un cop analitzada la situació que estem vivint i tenint en
compte poder complir amb dos objectius: prevenir els contagis i mantenir el principi
d'igualtat entre licitadors, s'informa de les dates establertes perquè les empreses puguin
fer la visita a la deixalleria municipal i la revisió de la maquinària amb opció de compra.
Programació de visites:
- DIA 26 DE MAIG:
1a visita = D'11:00 h a 12:30 h
2a visita = De 12:30 h a 14:00 h
- DIA 27 DE MAIG:
3a visita = D'11:00 h a 12:30 h
4a visita = De 12:30 h a 14:00 h
(Possibilitat d'habilitar el dia 28 de maig de 2020, si el nombre de sol·licituds de visites
ho requereix).
La visita es realitzarà respectant les recomanacions establertes en els procediments
d'actuació de prevenció de riscos laborals davant l'exposició a la COVID-19, elaborats
per les autoritats competents, de tal manera que:
- Cal venir amb els equips de protecció individual corresponents: guants i mascaretes.
- Cal rentar-se les mans o utilitzar un desinfectant de mans a base d’alcohol abans i
després de la visita.
- Cal mantenir la distància de seguretat de dos metres respecte d'altres persones.
- S'estableix un màxim de 2 persones per empresa visitant.
- Temps màxim per empresa d'1:30 h per veure la maquinària i la deixalleria.
Primer es visitarà la maquinària: 1 h. Tot seguit, la deixalleria: 1/2 h.
- Lloc de concentració: Nau de Cespa – Polígon Industrial Bujonis – carrer Bujonis,
14, 17220 Sant Feliu de Guíxols.
Les empreses interessades ho hauran de comunicar al correu electrònic
Plecs@guixols.cat, amb tres dies d'antelació al del primer dia programat de visita.
L'Ajuntament comunicarà el dia i hora assenyalat per a realitzar cada visita.
Per aquelles empreses que així ho sol·licitin, i per raons de mobilitat entre regions
sanitàries diferents, per part de l'Ajuntament es facilitarà un justificant de trasllat, que
haurà d'anar acompanyat del certificat autoresponsable de desplaçament.

