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DOCUMENT REGULADOR DE CONSULTES PRELIMINARS EN EL MERCAT
RELATIVES A LES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES EXISTENTS PER A LA
IMPLANTACIÓ D’UN NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Expedient 411/2020/eCONT
ANNEX 1

1.- Òrgan de contractació i Servei proponent de la Consulta.
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Regidoria d’Espai Públic

2.- Objecte de la consulta preliminar en el mercat
El ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 17 de febrer de 2020 va aprovar el canvi
de model de recollida i l’aplicació d’un sistema de pagament per generació de residus.
Els objectius del nou model de recollida són els següents:
-

Superar el 60% de recollida selectiva a nivell de ciutat i complir amb el nou marc
legal establert.

-

Fomentar la bona imatge de la via pública.

-

Adaptar el model de recollida a cadascun dels generadors.

-

Assegurar el control i la identificació de les aportacions per tal d’implantar un
futur sistema de pagament per generació.

-

Garantir la màxima traçabilitat del servei.

-

Garantir que l’Ajuntament controla i percep tots els ingressos associats a retorns
i a venda de materials.

-

Equilibrar el balanç econòmic associat a la gestió de residus municipals.

-

Facilitar la separació en origen i l’aportació de residus.

-

Garantir el flux d’informació i la comunicació entre l’usuari, el servei i
l’Ajuntament.

El nou model de recollida consisteix en la combinació dels sistemes següents:
-

Per als usuaris domèstics i petits generadors de la zona 1 de la ciutat, una recollida
porta a porta de tres fraccions (envasos lleugers, paper/cartró i resta), una
recollida en contenidor de càrrega lateral amb control d’accés per a la fracció

Àrea de Territori i Espai Urbà
Regidoria d’Espai Públic

orgànica i una recollida en contenidor de càrrega lateral amb boca reduïda per
a la fracció vidre.
-

Per als usuaris domèstics i petits generadors de la zona 2, i per a tots els mitjans i
grans generadors, una recollida porta a porta de cinc fraccions (envasos
lleugers, paper/cartró, vidre, fracció orgànica i resta).

-

Per als habitatges disseminats i urbanitzacions periurbanes, una recollida en àrees
tancades amb control d’accés, en contenidors per a les cinc fraccions.

La recollida de fracció resta porta a porta es preveu amb bossa de 30 litres amb
identificació.
La recollida porta a porta de les fraccions orgànica i vidre es preveu amb cubell amb
identificació.
Per a la recollida de paper i cartró als blocs plurifamiliars amb bujol comunitari es preveu
també la identificació del bujol.
Pel que fa als mitjans i grans productors, totes les recollides estaran identificades, ja
siguin bosses (mitjans productors) o bujols/contenidors (grans productors).
Així mateix, tots els bujols i contenidors dels disseminats i urbanitzacions periurbanes
aniran identificats.
El model proposat requereix una tecnologia associada a la identificació i lectura de
bosses/cubells/tags i i al tancament de contenidors i àrees.
La tecnologia d’identificació i de lectura ha de permetre portar el control de fluxes,
d’incidències i del servei a partir de la identificació mitjançant un tag i un sistema de
lectura. Ha de permetre també:
-

Realitzar la recollida de la forma més àgil possible.
Determinar el nombre de buidades per usuari i per fracció cada dia de recollida.
Determinar el grau de participació de cada usuari.
Consultar i descarregar les incidències en temps real.
Realitzar un seguiment de les incidències.
Realitzar consultes per períodes temporals i per usuaris.
Fer un seguiment de les flotes i de les rutes realitzades per cada vehicle.
En el cas dels contenidors tancats: controlar l’ús del contenidor, identificar l’usuari i
donar permisos específics i acotar l’horari d’ús de cada element.
En el cas de les àrees tancades: identificar l’usuari i donar permisos específics i
acotar l’horari d’ús.
Aplicar un sistema de pagament per generació de residus.

3. Finalitat de la consulta preliminar al mercat
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La finalitat de la consulta preliminar al mercat és explorar el sector per obtenir informació
sobre les solucions tecnològiques existents per a la implantació del model de recollida
exposat, així com per informar els subministradors prèviament a la licitació d’aquestes
solucions tecnològiques, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
En efecte, la finalitat d’aquesta consulta és analitzar la situació del mercat per obtenir un
coneixement més proper del mateix, que permeti ajudar a definir les característiques del
procediment de licitació posterior per a l’adquisició de la solució o solucions més adients
per a les necessitats del projecte.

4.- Requisits dels participants
La CPM va adreçada a subministradors de les tecnologies següents:
-

Tancament de contenidors
Tancament d’àrees d’aportació
Equips embarcats a vehicles
Identificació de bosses

5. Qüestionari de participació
S’adjunten qüestionaris per a cadascuna de les solucions tecnològiques.
S’admet també el plantejament de solucions d’innovació que, no limitant-se a les
tecnologies objecte d’aquesta consulta, permetin assolir els objectius esmentats al punt
2.

6. Termini i forma de presentació
El termini per participar en la consulta finalitzarà a les 14 hores del 15 de gener de 2020.
Per participar a la consulta s’haurà d’enviar el qüestionari o la descripció de la solució
d’innovació que permeti assolir els objectius esmentats al punt 2 a l’adreça següent:
contractacio@vilanova.cat.

7.- Condicions del desenvolupament de la consulta preliminar al mercat
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el
marc d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment
dels principis generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no
discriminació, sens perjudici de les garanties de confidencialitat.
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Per l’anterior, aquesta consulta no comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació
del contracte per a les empreses que hi hagin participat. Així mateix, la no participació
en aquesta consulta no suposarà cap desavantatge per a les futures empreses
licitadores respecte del procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti
posteriorment.
A través del perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, allotjat a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, es donarà publicitat i transparència de
les actuacions i dels resultats d’aquesta consulta, amb el propòsit de que esdevinguin
accessibles a tots els operadors econòmics interessats.
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment
de tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu a la següent
adreça electrònica: contractacio@vilanova.cat. En el correu electrònic s’haurà d’indicar
la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.
Enllaç al Perfil del contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf

7.1.- Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no adquireix cap compromís sobre aquestes. El
caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta
consulta no impedeixi la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que pugui durse a terme amb posterioritat, ni en compromet el contingut.

7.2.- Despeses generades per a la participació en la consulta
Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les propostes
presentades pels participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú no adquirirà cap compromís econòmic sobre
aquestes ni es farà càrrec de les despeses derivades de la participació. La totalitat
d’aquestes anirà a càrrec dels participants.

8.- Tractament dels resultats de la consulta: informe final de resultats
Finalitzat el procediment d’aquesta consulta preliminar de mercat, l’òrgan de
contractació elaborarà un informe final en el qual constaran les actuacions realitzades i
s’hi recolliran la totalitat dels resultats obtinguts. En la seva elaboració, l’òrgan de
contractació vetllarà per l’equilibri adequat entre els principis de publicitat i transparència
i el règim de confidencialitat corresponent.
L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil
del contractant, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Així mateix,

Àrea de Territori i Espai Urbà
Regidoria d’Espai Públic

s’incorporarà a l’expedient en el cas que amb posterioritat s’iniciï el procediment
d’adjudicació del contracte.

9.- Règim de confidencialitat i tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no
revelarà als participants les solucions proposades pels altres participants, essent les
mateixes únicament conegudes íntegrament per ell.
Finalitzat el procediment de consulta, l’òrgan de contractació podrà divulgar les
solucions i la definició de les especificacions dels projectes, però no podrà revelar cap
informació tècnica o comercial que hagi estat facilitada pels participants i que aquests
hagin designat com a confidencial. A tals efectes, no s’admetran declaracions
genèriques de confidencialitat.
Així mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

10.- Eventual procediment de licitació.
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els
requisits establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del
procediment d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del
mercat. La participació en la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de
participar en la licitació, ni tampoc un impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la
consulta realitzada; si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels
motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan
de contractació.

