
Taula Rodona 

Licitacions i gestió de serveis de recollida de 

residus. Seguiment i control de serveis.

29 de gener 
de 9:30 a 14h

Inscriu-te

PROGRAMA 

9:30 h Benvinguda. A càrrec de Diputació de Barcelona i el Col·legi d'Ambientòlegs (COAMB). 

9:40 h - 10h Presentació introductòria sobre la nova llei de contractació pública i els elements clau de les licitacions i 
contractes de gestió/concessions de serveis de recollida de residus. Ponent: Bernat Domeyó (Uría Menéndez Advocats). 

10 - 11.45 h Taula rodona de presentacions d’experiències. 
· Experiència i suport de l’Oficina tècnica de canvi climàtic i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona en la redacció de 
plecs i les auditories de serveis de recollida de residus. Ponent: Conxita Vicaria. 
· Experiència de l’Ajuntament de Sant Cugat. Ponent: Víctor Martínez. 
· Experiència de l’Ajuntament de Figueres. Ponent: Jordi Cabot. 
· Experiència de l’Ajuntament de Manresa. Ponent: Marta Mena. 
· Experiència de l'Ajuntament de Celrà. Ponent: Mònica Roca. 

11.45 - 14 h Debat. 
Bloc 1) Definició d’instruments de corresponsabilització de l’empresa de recollida: descomptes per defectes en execució 
dels serveis contractats i protocols, pagament per qualitat del servei i millora continua, pagament per objectius, etc. i 
criteris d’aplicació.
Bloc 2)  Aplicació pràctica d’actuacions de seguiment i control i ús de TIC, modificacions del servei i accions de millora 
continua. 
Modera: 
Enric Coll, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

ORGANITZEN: COL·LABOREN:

Diputació de Barcelona. Recinte de l’Escola 
Industrial. Sala S7 (edifici 25). C/Comte d'Urgell, 187, 
Barcelona. 

Lloc de realització 

Com arribar : Renfe (“Sants”, “Passeig de Gràcia”. Metro (L5 
“Hospital Clínic”). Bus (14, 31, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68). 
Bicing (Estacions 89 i 90 - C. Roselló / C. Urgell). 

Si et plau, no imprimeixis aquest fulletó si no és totalment necessari

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09 

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=16666

