
 

20, 22, 27 i 29 d’abril de 2015, Girona 

Gestió de contractes i licitacions de 

recollida de residus i neteja viària 

 

Els municipis dediquen una gran quantitat 
de recursos personals, materials i econò-
mics per gestionar els residus municipals i la 
neteja viària i de platges, quan és el cas. 
Aquests serveis tenen un impacte important 
sobre el pressupost municipal, la imatge del 
municipi i la percepció per part de la pobla-
ció de la gestió del consistori. Addicional-
ment, l’actual context normatiu i de planifi-
cació, tant a nivell comunitari com català, 
requereix del desenvolupament des de 
l’àmbit local d’una gestió que doni compli-
ment a les directrius i objectius vigents so-
bre prevenció, recollida selectiva i tracta-
ment dels residus. 
 

Com a resultat, es fa necessària la formació i incorporació de tècnics, consultors i ges-
tors de residus que siguin capaços de dissenyar, gestionar i monitoritzar serveis de re-
collida i neteja: 
 
 adaptats a les necessitats del municipi; 
 que resultin efectius i eficients pel que fa a resultats, impacte ambiental i balanç 

econòmic; 
 que siguin prou flexibles com per a adaptar-se a la normativa i planificació vigent i 

poder evolucionar en funció de les directrius que s’adoptin en un futur pròxim. 
 
Amb aquest curs de 18 hores lectives sobre “Gestió de contractes i licitacions de recolli-
da de residus i neteja viària”, l’Escola de Formació del COAMB pretén facilitar aquesta 
demanda formativa. 
 

Destinataris 
 

El curs s’adreça als següents perfils professionals:  
 Tècnics municipals de medi ambient o de gestió de residus i neteja.  
 Professionals, consultors i gestors del sector dels residus. 
 Titulats en Ciències Ambientals o altres professionals del medi ambient que vulguin 

introduir-se en el sector de la gestió de residus i els serveis municipals. 
 
 
Organitza:  Amb el suport de: 

 
 

Presentació 

Informació pràctica 
 

On 

Casa de Cultura de Girona. 

Plaça Hospital, 6, Girona. 
    
Com arribar: Renfe (“Girona”) i 
autobusos interurbans.   
 

 

Quan 

20, 22, 27 i 29 d’abril. 
 

Horari 

De 9:00 a 14:00 h. 

Idioma 

Català 
 
Hores lectives 

18 hores 
 
Certificat que s’obté 

Certificat d’assistència al 
curs “Gestió de contractes 
i licitacions de recollida de 
residus i neteja viària” del 
COAMB. 
 

 

Inscripcions fins el 8 d’abril o fins 

omplir places.  

Més informació o dubtes, a 

coamb@coamb.cat. 

INSCRIPCIONS 

4a edició 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

http://www.girona.cat/bus/cat/linies_atm.php
https://docs.google.com/forms/d/1iKcI9eJkKcEOFxfOlPJeyIxEfePbFPzXZN-O7PG4kl4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iKcI9eJkKcEOFxfOlPJeyIxEfePbFPzXZN-O7PG4kl4/viewform
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+Cultura+de+Girona/@41.981477,2.820948,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x5ca81fd3c312edd4


Objectius del curs 
 

El curs pretén que els participants assoleixin coneixements clau sobre: 
 
 Disseny i gestió de serveis de recollida i neteja, incloent els serveis de deixalleria, i càlcul dels cor-

responents balanços econòmics. 
 Millora i optimització dels serveis i monitorització, seguiment i control dels mateixos, incloent les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicables. 
 Creació de plecs tècnics i administratius del serveis de recollida i neteja viària. 
 Comprensió del procediment de licitació, i capacitat d’anàlisi de les propostes dels licitadors. 
 Aplicació d’actuacions d’informació, comunicació i participació relacionades amb el servei. 
 Gestió dels serveis, presentació d’ofertes, i el paper de les empreses concessionàries. 
 Anàlisi de casos reals d’interès. 
 

Programa i ponents 
 

Dia 1          Dilluns 20/04/2015 

9 - 10:30 h. Serveis de recollida en contenidors. Dimensionament i càlcul econòmic dels serveis. 
Especificitats dels plecs tècnics i de la gestió de les contractes. 

10:30 - 11:45 h. Instruments de millora del servei dins del plec o contracta. Seguiment i con-
trol de la contracta. Millora continua i optimització. Pagament per serveis, qualitat o objectius. Relacions 
ajuntament- concessionari. Seguiment i report de resultats.  

Ponent: Vicenç Garcès (LOVIC). 

Pausa 

12:15 - 14 h. Serveis de recollida porta a porta i variacions. Dimensionament i càlcul econòmic 

dels serveis. Especificitats dels plecs tècnics i de la gestió de les contractes. Ponent: Frederic Puig (Spora).  

 

 

Dia 2                  Dimecres 22/04/2015 

9 - 11 h La neteja viària i platges. Dimensionament i càlcul econòmic dels serveis.  Especificitats dels 

plecs tècnics i de la gestió de les contractes. Seguiment i optimització de serveis. Ponent: Vicenç Garcès 

(LOVIC). 

Pausa 

11:45 h - 12:45 h. Serveis de deixalleria. Característiques dels serveis i especificitats dels plecs tèc-

nics. Gestió dels serveis i seguiment de resultats. Mecanismes per potenciar-ne la utilització. Serveis com-

plementaris (intercanvi, preparació per a la reutilització, donacions a serveis socials, etc.). Ponent: Judith 

Llopis.  

12:45 h - 14 h. Instruments d’informació, comunicació i participació. Etapa d’introducció de la 
nova contracta, etapa de modificació dels serveis existents i les noves recollides, i etapes de reforç de ser-

veis existents. Ponent: Marta Vila (Agència Ecologia Barcelona).  

 

 



 

Dia 3          Dilluns 27/04/2015 

9 - 10:15 h. El procediment administratiu de la licitació. Normativa aplicable. Etapes, actuacions i 
calendaris. Plecs administratius. Criteris de valoració d’ofertes. Adjudicació d’ofertes i seguiment adminis-

tratiu de la contracta. Ponent: Bernat Domeyo (Uría Menéndez). 

10:15 - 11:15 h.  TIC pel seguiment de la contracta. Sistemes de traçabilitat i seguiment de rutes. 
Sistemes d’identificació i pesatge. Control d’incidències. Softwares de seguiment i altres mecanismes.     

Ponent: Climent Vilatersana (MOBA). 

Pausa 

11:30 - 12:45 h Seguiment i millora de la contracta. Inspecció i control sobre el terreny. Optimitza-

ció dels serveis. Casos pràctics. Ponent: Jordi Costa (Datambient).  

12:45 - 14 h El paper de l’empresa concessionària. Generació i presentació d’ofertes. Posada en 

marxa dels serveis. Gestió de la contracta. Ponent: Montse Farrerons (CESPA). 

 

Dia 4         Dimecres 29/04/2015 

9 - 10:40 h Casos pràctics de Porta a porta. Celrà (Mònica Roca, Àrea de Medi Ambient 

Ajuntament de Celrà) i Vilablareix (David Mascort, alcalde de Vilablareix).  

10:40 - 11:30 h Cas pràctic d’identificació de l’usuari (Mancomunitat de Tolosaldea, a 

Euskadi). Ponent: Frederic Puig (Spora).  

Pausa 

12 h - 14 h Nova planificació i estratègies a nivell català. Debat. La normativa catalana i el PRE-

CAT20 i la seva aplicació en l'àmbit local. Directrius de futur. Les polítiques i instruments de fiscalitat. Les 

dades, estadístiques i resultats municipals de gestió. Recapitulació i cloenda del curs. Ponent: Francesc 

Giró (Agència de Residus de Catalunya). 

Tens dubtes? Més informació a coamb@coamb.cat o el 93 304 21 09. 

 

                          

  

 

 Membres del COAMB  210 € 

 Membres del COAMB a l’atur 135 € 

 Persones no col·legiades  275 € 

 Membres d’altres col·legis  

 professionals    235 € 

Preus 
INSCRIPCIONS 

RECORDA:  

Pots recuperar el cost 

d’aquest curs ja que és 

bonificable amb els fons 

de la Fundació Tripartita.  

Indica-ho al formulari 

d’inscripció i el COAMB 

farà la gestió!  

https://docs.google.com/forms/d/1iKcI9eJkKcEOFxfOlPJeyIxEfePbFPzXZN-O7PG4kl4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iKcI9eJkKcEOFxfOlPJeyIxEfePbFPzXZN-O7PG4kl4/viewform

