
 

30 de setembre i 7 d’octubre, Lleida 

Gestió de contractes i licitacions de 

recollida de residus  

 

Els municipis dediquen una gran quantitat de recursos 
personals, materials i econòmics per gestionar els resi-
dus municipals i aquest serveis té un impacte important 
sobre el   pressupost municipal, la imatge del municipi i 
la percepció per part de la població de la gestió del con-
sistori. A més, l’actual context normatiu i de planificació, 
tant a nivell      comunitari com català, requereix del     
desenvolupament des de l’àmbit local d’una gestió que 
doni compliment a les directrius i objectius vigents so-
bre prevenció, recollida selectiva i tractament dels resi-
dus. 
 

Per tant, és necessària la formació i incorporació de tèc-
nics, consultors i gestors de residus capaços de disse-
nyar, gestionar i monitoritzar serveis de recollida de re-
sidus: 
 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 10 hores lectives sobre “Gestió de contractes i licitacions de recolli-
da de residus”, l’Escola de Formació del COAMB pretén facilitar aquesta demanda for-
mativa. 
 

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 

Consell Comarcal del    
Segrià. Carrer Canyeret, s/
n. Lleida. Com arribar: Renfe 

(“Lleida”) . 
 

 

 

 

Quan 

30 de setembre i 7 d’octubre 
de 2015 
 

Horari 

De 9:00 a 14:30 h. 

Idioma 

Català 
 
Hores lectives 

10 hores 
 
Certificat que s’obté 

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

 

Inscripcions fins el 15 de        

setembre o fins omplir places.  

Més informació o dubtes, a 

coamb@coamb.cat. 

INSCRIPCIONS 

6a 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. 

https://docs.google.com/forms/d/1e0PIwX4mJD1jlnwdIQuVR0WbKNuELaBYkG4ngKJO7Tk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1e0PIwX4mJD1jlnwdIQuVR0WbKNuELaBYkG4ngKJO7Tk/viewform
https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Canyeret,+Lleida/@41.6156354,0.6285861,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12a6e0691afcecd7:0xd31f42c2c7a87ba9


Programa i ponents 
 

Dia 1         Dimecres 30/09/2015 

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 - 11:30 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 - 13:30 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: Spora.  

13:30 - 14:30 h Seguiment i millora de la contracta. Metodologies d’optimització, inspecció i con-

trol de la recollida de residus. Casos pràctics. Ponent: Ricard Vizcarra (ECOSTUDI). 

 

Dia 2                  Dimecres 07/10/2015 

9 - 10 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). 

10 h - 11 h. Instruments d’informació, comunicació i participació. Etapa d’introducció de la no-
va contracta, etapa de modificació dels serveis existents i les noves recollides, i etapes de reforç de serveis 

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

11 - 12 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: Advocat del despatx Uría Menéndez. 

Pausa 

12:30 - 14:30 h Nova planificació i estratègies a nivell català. Debat. La normativa catalana i el 

PRECAT20 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 a l’atur    80 € 

 Membres del COAMB o del Consell Comarcal del Segrià 120 € 

 Altres      150 €  

Preus 

INSCRIPCIONS 

https://docs.google.com/forms/d/1e0PIwX4mJD1jlnwdIQuVR0WbKNuELaBYkG4ngKJO7Tk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1e0PIwX4mJD1jlnwdIQuVR0WbKNuELaBYkG4ngKJO7Tk/viewform

