ANNEX 2 MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE MILLORES PROPOSADES
En Rossend Mujal Alsina, amb DNI núm. 39310539C , veí de Solsona, amb domicili a Av.
Sant Jordi, 23, en representació d’E.I. VOLEM FEINA SERVEIS AMBIENTALS, S.L. amb correu
electrònic info@volemfeina.org, assabentat de l’anunci publicat per a la contractació
dels serveis de recollida porta a porta i transport dels residus municipals del Pi de Sant
Just per procediment obert reservat a centres especials de treball d’iniciativa social i a
empreses d’inserció, segons publicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament
d’Olius i de les condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el
contracte,
Que, en relació a la licitació, per a la contractació del servei de recollida porta a porta
i transport dels residus del Pi de Sant Just, mitjançant procediment obert reservat a
centres especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció i amb
assenyalament de diversos criteris l’adjudicació, i en relació a la clàusula 9a del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen l'esmentada licitació, i per a què sigui
valorat d’acord amb la clàusula 11a, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent coneixedor
de les obligacions que comporta, que em comprometo, en cas de resultar adjudicatari,
a oferir aquestes millores addicionals que ofereix a l’objecte del contracte sense cap
cost addicional per a l’Ajuntament i que són:
1. Recollida selectiva de la fracció vegetal domèstica
L’EI Volem Feina Serveis Ambientals SL farà una reposició dels sacs per la poda
no llenyosa (fracció vegetal domèstica) als veïns que ho sol·licitin i que tinguin el
sac deteriorat.
Aquest sacs seran de màxim 125L. S’adjunta fitxa tècnica del sac MOD.TI a
l’apartat de documentació tècnica ampliant la capacitat de 80 L prevista en els
plecs.
2. Disposar d’una planta de transferència al municipi o a la comarca del Solsonès
E.I. VOLEM FEINA SERVEIS AMBIENTALS, S.L. és filial de FUNDACIÓ VOLEM FEINA,
l’actual adjudicataria del servei i qui gestiona des de la seva posada en
funcionament la Deixalleria de Solsona, aquesta dóna servei a tota la comarca
del Solsonès i es proposa com a base logística. Disposa dels equipaments
pertinents per tal que faci les funcions de planta de transferència, on els residus
del Pi de Sant Just seran degudament segregats de la resta mitjançant la nostra
maquinària i equipaments. També, davant de la Deixalleria l'entitat disposa
d'una nau per al correcte emmagatzematge de les diferents fraccions que seran
objecte de transferència a les diferents plantes.
3. Millora en els compromisos d’objectius assolir
EI Volem Feina Serveis Ambientals SL adquireix el compromís de millorar l'objectiu
mínim de recollida selectiva fins al 82,00%.
Paral·lelament, també hi ha el compromís de millorar l’objectiu mínim de qualitat.
Per la fracció orgànica un 3,00% d’impropis i pels envasos lleugers un 18,00%.
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4. Foment del compostatge en habitatges unifamiliars
L’EI Volem Feina Serveis Ambientals SL, subministrarà compostadors de 300L als
veïns que ho sol·licitin i que realitzin la formació sobre compostatge casolà i que
impartirà l’educadora ambiental anualment. Aquesta formació es
complementarà amb dues visites de seguiment. La primera visita de seguiment
es farà amb l’objectiu de veure si s'està fent correctament tot el procès de
compostatge, corregir possibles defectes i resoldre dubtes. La segona visita de
seguiment es farà quan es prevegi que el compost ja estarà madur. Per tant un
cop realitzades ambdues visites, s'haurà fet un seguiment de totes les fases del
compostatge i s'haurà garantit així, el suport tècnic als diferents compostaires.
S’adjunta fitxa tècnica del compostador MOD. ECO-MASTER a l’apartat de
documentació tècnica.
5. Vehicle a utilitzar per a fer el servei de recollida porta a porta i transport
E.I. VOLEM FEINA SERVEIS AMBIENTALS, S.L. és una filial de la Fundació Volem
Feina, actual adjudicatària del servei i qui disposa del vehicle actual que está
fent el sevei, que cedirà en ús a la seva filial per tal d’executar-lo des del primer
dia que marquen els plecs objecte de la present licitació. Parlem d’un vehicle BICompartimentat adaptat al model de recollida porta a porta amb total la
tecnologia que requereix el servei. Per tant, a data 2 de gener de 2021, data
d’inici del contracte podrà està en plena disposició per al servei. Aquest camió
disposa del tots els complements i equips a bord per a l’execució correcta del
servei en base a les prescripcions tècniques del ple. S'adjunta fitxa tècnica, MOD
ISUZU i carrosseria CM2 a l’apartat de documentació tècnica.

A Olius, a 02 de desembre de 2020

Signatura electrònica del candidat,

I com a prova de conformitat signen aquest document de millores proposades format per 2 pàgines.

L'alcalde

Antoni Márquez Macarro

L'adjudicatari,

Rosendo Mujal Alsina
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La secretària

M. Claustre Casafont Serra

