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Decret número: 5257
DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 411/2020/eCONT

DECRET D’APROVACIÓ DE CONSULTES PRELIMINARS EN EL MERCAT RELATIVES A LES
SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES EXISTENTS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN NOU
MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Relació de fets
El Servei d’Espai Públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha emès document regulador de
consultes preliminars en el mercat i els qüestionaris corresponents, amb la finalitat d’obtenir
informació sobre les solucions tecnològiques existents en el mercat per a la implantació d’un nou
model de recollida de residus (documents Annex 1 i 2 d’aquesta resolució).
Fonaments jurídics
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).
La disposició addicional segona de la LCSP atorga la competència per contractar a l’Alcaldessa,
si bé aquestes competències han estat delegades per Decret 3545 de 25 de juny de 2019,
publicat al BOPB en data 3 de juliol de 2019.
D’acord amb allò que permet l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic, el coneixement d’un assumpte podrà ser avocat únicament per l’òrgan delegant.
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret,
RESOLC
Primer.- APROVAR, el document regulador i el qüestionari de preguntes de les consultes
preliminars en el mercat amb la finalitat d’obtenir informació sobre les solucions tecnològiques
existents per a la implantació d’un nou model de recollida de residus (documents Annex 1)
Segon.- APROVAR, els qüestionaris corresponents següents: ( documents Annex 2 d’aquesta
resolució):
-

Equips de Lectura
Bosses amb identificació
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-

Tancament àrees
Tancament contenidors

Tercer.- PUBLICAR, les consultes preliminars al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de
Catalunya, per a que les empreses puguin presentar les seves respostes i/o propostes en el
termini de com a màxim el 15 de gener de 2021.
D’acord amb allò que preveu l’article 115 LCSP cal tenir present les següents consideracions:
a) El fet d’haver tramitat una consulta preliminar en el mercat no obliga a l’òrgan de contractació
a iniciar un procediment de licitació
b) Els resultats de la consulta s’han de tenir en compte a l’hora de definir l’objecte i elaborar
els plecs de clàusules i que , en cas de no ser així, s’haurà de deixar constància dels
motius a l’informe final de resultats.
c) La consulta no pot resultar un objecte contractual ni la definició d’unes prescripcions
tècniques tant concretes i delimitades que només s’ajustin a les característiques
tècniques d’una de les empreses consultades,
d) La participació en la consulta no impedeix la posterior presentació d’oferta en el
procediment de licitació i la no participació tampoc. Com tampoc atorga cap dret, el fet
d’haver participat.
e) L’informe de resultats de la consulta s’ha de publicar a l’expedient, en la tramitació
de la posterior licitació.
Així mateix, és important tenir present que d’acord amb l’article 115.3 LCSP, durant el procés
de consulta, l’òrgan de contractació no pot revelar als participants les solucions
proposades pels altres participants.
Quart.- FER DIFUSIÓ de la Consulta preliminar en el mercat a les diferents xarxes socials de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a que pugui arribar al major nombre d’empreses possible.
Cinquè.- REQUERIR al Servei d’Espai públic, l’elaboració de l’informe final de resultats d’acord
amb el formulari Annex 3, un cop finalitzat el procediment de consultes per a la seva posterior
publicació al Perfil del contractant per al cas que s’incoï expedient de licitació.
Sisè.- Contra aquesta resolució no cap la interposició de recurs, en tractar-se d’un acte de tràmit
no qualificat.
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Annex 1
DOCUMENT REGULADOR DE CONSULTA PRELIMINAR EN EL MERCAT
1.- Òrgan de contractació i Servei proponent de la Consulta.
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Servei 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 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.
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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
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:
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-

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 2021. Per
participar a la consulta s’hauran de consignar els qüestionaris o la descripció de la solució
d’innovació que permeti assolir els objectius esmentats al punt 2 al Registre Electrònic d’Entrada
mitjançant el tràmit Sol·licitud genèrica (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits,
-> https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17617]), podent-se avançar a través de
correu electrònic a l’adreça 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.
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
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presentació d’ofertes en el moment de la licitació que pugui dur-se 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, 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.
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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.
Annex 2
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
QÜESTIONARI REQUISITS EQUIPS DE LECTURA
Dades de l’entitat participant:
Nom/Raó social:
DNI o NIF:
Sector o àmbit d’activitat a què pertany:
Representant legal (si s’escau):
Col·laboradors/es (si s’escau):
Tipologia d’organisme: (marqui l’opció corresponent)
a) Persona física:
b) Persona jurídica (pública o privada):
c) Centre d’investigació:
d) Universitat:
e) Altres (especificar)
Dades de la persona de contacte:
Nom i cognoms:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:
REQUISITS MÍNIMS








Lector instal·lat a vehicle.
Dispositiu de gestió embarcat per a l’emmagatzematge i enviament de dades en
temps real
GPS per al control de flotes
Sistema GPRS per l’enviament de dades en temps real
Possibilitat de connexió amb equips mòbils de lectura RFID UHF
Possibilitat d’introducció d’incidències
Enviament mínim de dades al SOFTWARE DE GESTIÓ:
o Codi tag de l’element d’aportació
o Data
o Hora
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o Coordenades geolocalització
QÜESTIONARI
Marqueu les dades i informació que considereu confidencials
1. SISTEMA EMBARCAT A VEHICLE
a. El sistema embarcat disposa de pantalla per tal que l’operari pugui visualitzar les
dades de recollida en temps real?
b. El sistema permet el control de les lectures realitzades i de les lectures pendents
d’enviar al servidor?
c. Permet la introducció d’incidències associades a un codi tag? Quantes?
d. Permet la introducció d’incidències georeferenciades? Quantes?
e. Permet el bloqueig de lectures múltiples d’un mateix codi tag durant el mateix
servei?
f. Permet més d’una lectura de forma simultània?
g. Disposa d’algun tipus de tecnologia que permeti vincular lectors manuals
externs? En cas afirmatiu:
i. Quina tecnologia fa servir (wifi, bluetooth,...)?
ii. Quants lectors permet vincular a un mateix dispositiu embarcat?
h. Registres mínim que permet emmagatzemar el dispositiu de gestió:
registres
i. Quins paràmetres es poden configurar des de l’equip embarcat? (Potencia,
direccionalitat, temps d’activació d’antena, ...)
j. Possibilitat d’activació automàtica del sistema? En cas afirmatiu expliqueu com.
k. Existeix algun tipus d’indicador/avis de verificació de la lectura? (led indicatiu,
buzzer,...)
2. SISTEMA DE LECTURA MÒBIL
a. Quin format físic presenta el sistema de lectura mòbil (tipus braçalet, tipus
“pistola”, tipus guant,...)
b. Disposa de pantalla per a la visualització de lectures realitzades? En cas
afirmatiu:
i. Quina informació es mostra a la pantalla?
ii. Quins paràmetres es poden configurar des de l’equip de lectura mòbil?
c. Les lectures realitzades disposen de georeferenciació?
d. Permet la introducció d’incidències associades a un codi tag? Quantes?
e. Permet la introducció d’incidències georeferenciades? Quantes?
f. Distancia de lectura?
g. Nivell de protecció?
h. Durada de la bateria?
i. Sistema d’alimentació?
j. Registres mínims en memòria interna?
k. Enviament de dades:
i. Les dades s’envien al dispositiu de vehicle?
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ii. En cas que no es disposi de dispositiu de vehicle amb quin mitja es
poden enviar les dades en temps real al software de gestió?
l. Un mateix lector mòbil es pot vincular a més d’un dispositiu? En cas afirmatiu
com assegurem l’enviament únic de cada un dels registres efectuats?
m. Existeix algun tipus d’indicador/avis de verificació de la lectura? (led indicatiu,
buzzer,...)
3. SEGURETAT DE DADES
a. El sistema disposa d’algun tipus de certificació en Seguretat i Integritat de dades
per als elements de lectura i identificació UHF?
b. En cas afirmatiu, el sistema de lectura mòbil es troba integrat dins d’aquest tipus
de certificació?
4. SISTEMES DE COMUNICACIÓ
a. Quin es el sistema de comunicació utilitzat per a l’enviament de dades?
b. Existeix algun sistema de backup en cas de pèrdua o manca de cobertura?
5. PROGRAMACIÓ DEL SISTEMA
a. Com es realitza la configuració inicial? Qui la realitza? Que es necessita? Amb
quins terminis?
b. Es necessari pre-carregar les dades de les etiquetes RFID prèviament al
sistema per poder-ne realitzar la seva lectura i identificació posterior?
c. Procediment de noves altes/baixes/modificacions? Quines son les eines
necessàries per realitzar aquestes funcions?
6. SOFTWARE DE GESTIÓ
a. El software de gestió s’ha d’instal·lar en servidor propi o és SaaS (Software as a
Service)?
i. Requisits tècnics necessaris
ii. Opció d’accés de dades de forma externa
b. El software disposa de Rols per configurar diferents permisos entre municipis?
c. Quin tipus de dades es poden visualitzar
d. Quins formats d’exportació permet el software de gestió
7. MANTENIMENTS
a. Quin servei de manteniment ofereix el proveïdor? Tipus (preventiu i/o correctiu) i
abast
b. Quin temps de resposta té el manteniment ofert per a qualsevol averia en un
contenidor?
c. Cost de manteniment?
d. Pot delegar-se alguna acció de manteniment al contractista del servei de
recollida?
e. Indiqueu el municipi on es troba la base d’operacions del servei tècnic que
realitzarà el manteniment i si es disposa de material de reposició a la pròpia
base de Servei Tècnic
8. COSTOS
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a. Cost implantació per equip embarcat:
€/equip
i. Inclou instal·lació?
1. En cas afirmatiu: on es realitza la instal·lació?
2. En cas negatiu: qui realitza el muntatge? Es realitza algun tipus
de suport per a realitzar la instal·lació? Cost d’instal·lació?
b. Cost implantació per equip de lectura mòbil:
€/equip
c. Cost manteniment equip embarcat/mòbil:
€/equip/any
i. Especificar operacions incloses al preu. Si hi ha diferents modalitats
especificar-les
d. Cost utilització software:
i. Cost implantació o instal·lació software:
€ inicials
ii. Explotació software:
€/any
iii. Especificar operacions incloses al preu: formació, nombre de llicencies,
etc.
9. INNOVACIÓ I/O BENEFICIS QUE OFEREIX LA PROPOSTA
10. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
11. DECLARACIONS PRECEPTIVES
11.1. El subjecte proposant autoritza expressament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
l’ús del contingut de la proposta presentada, limitant-se aquest a la seva possible
incorporació a les prescripcions reguladores del procediment de licitació que, en el seu
cas, es tramiti.
11.2. El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació
adopti les mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació
corresponent sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i
confidencialitat previst en el document regulador de la present consulta preliminar al
mercat.

[Signatura electrònica de l’empresa]

Annex 2
QÜESTIONARI BOSSES AMB IDENTIFICACIÓ
Dades de l’entitat participant:
Nom/Raó social:
DNI o NIF:
Sector o àmbit d’activitat a què pertany:
Representant legal (si s’escau):
Col·laboradors/es (si s’escau):
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Tipologia d’organisme: (marqui l’opció corresponent)
a) Persona física:
b) Persona jurídica (pública o privada):
c) Centre d’investigació:
d) Universitat:
e) Altres (especificar)
Dades de la persona de contacte:
Nom i cognoms:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:
REQUISITS MÍNIMS








Material: MDPE o HDPE (Polietilè de mitja densitat o Alta densitat)
Mida: 55x55 o 55x60 o 50x65
Capacitat: 30 litres
Coloració: semitransparent per poder visualitzar els residus depositats al seu interior
Micres: entre 19 i 25 micres en funció del tipus de material
Sistema d’identificació incorporat i programat a cada bossa
Roll o paquet de bosses amb etiqueta identificativa del numero de LOT

QÜESTIONARI
Marqueu les dades i informació que considereu confidencials
1. MATERIAL
a. Quin es el material utilitzat per a la fabricació de la bossa?
b. En funció del tipus de material indiqueu el gruix ofert?
c. Es possible personalitzar les bosses? Tipus de personalització?
d. Sistema de packaging de les diferents bosses
i. Roll o Paquet
ii. Com s’identifica el codi de lot o tag de cada bossa?
2. FABRICACIÓ
a. Indicar el país de fabricació de les bosses
b. Indicar el país de fabricació del sistema d’identificació
3. SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ
a. Indicar el sistema d’identificació de les bosses (tag UHF o altres)
4. CODIFICACIÓ DEL SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ
a. Tipus de codificació. S’utilitza un mateix codi per bossa o es un codi diferent per
cada bossa?
b. Indicar el sistema de programació dels identificadors. Es realitza algun tipus de
comprovació de la correcta programació?
5. COSTOS
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a. Cost unitari per bossa. Escalat de 50.000, 100.000, 300.000 i 500.000 bosses (
cal incloure tots els costos associats a la bossa com ara transport,
emmagatzematge, personalització...)
6. INNOVACIÓ I/O BENEFICIS QUE OFEREIX LA PROPOSTA
7. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
8. DECLARACIONS PRECEPTIVES
8.1. El subjecte proposant autoritza expressament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’ús
del contingut de la proposta presentada, limitant-se aquest a la seva possible
incorporació a les prescripcions reguladores del procediment de licitació que, en el seu
cas, es tramiti.
8.2. El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació
adopti les mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació
corresponent sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i
confidencialitat previst en el document regulador de la present consulta preliminar al
mercat.

[Signatura electrònica de l’empresa]
Annex 2
QÜESTIONARI TANCAMENTS ELECTRÒNICS PER A ÀREES TANCADES
Dades de l’entitat participant:
Nom/Raó social:
DNI o NIF:
Sector o àmbit d’activitat a què pertany:
Representant legal (si s’escau):
Col·laboradors/es (si s’escau):
Tipologia d’organisme: (marqui l’opció corresponent)
a) Persona física:
b) Persona jurídica (pública o privada):
c) Centre d’investigació:
d) Universitat:
e) Altres (especificar)
Dades de la persona de contacte:
Nom i cognoms:
Adreça electrònica:
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Telèfon de contacte:
QÜESTIONARI
Marqueu les dades i informació que considereu confidencials
1. Opcions control d’obertures:
a. El sistema permet limitar l’obertura a determinats dies de la setmana? En cas
afirmatiu:
i. Es poden delimitar horaris d’obertura segons franja horària?
ii. Es pot limitar el nombre d’obertures segons el dia, el mes o l’any?
b. Es poden configurar diferents opcions d’obertura d’una àrea segons
targeta/clauer? (per exemple 1 dia a la setmana o cada dia de la setmana)
2. Programació del sistema
a. Com es realitza la configuració inicial? Qui la realitza? Que es necessita? Amb
quins terminis?
b. On es realitza la configuració de permisos a la targeta o al tancament electrònic?
i. En cas de realitzar-se a la targeta, cal fer-ho físicament o es pot realitzar
a distancia?
ii. En cas de ser al tancament, com es realitzen els canvis de configuració?
c. Procediment de noves altes/baixes/modificacions? Quines son les eines
necessàries per realitzar aquestes funcions
d. Com es realitzen els canvis de permisos d’un usuari per accedir a una àrea
tancada? Es pot assignar data de caducitat a un permís d’un usuari?
3. Sistemes de comunicació
a. Quin es el sistema de comunicació utilitzat per a l’enviament de dades i la
programació de permisos? GPRS, radiofreqüència?
4. Funcionament del tancament
a. A part del lector MIFARE, el sistema permet obertura mitjançant altres
tecnologies? Bluetooth, NFC...?
b. El lector es troba actiu en tot moment o cal prémer botó o algun altre sistema
d’activació?
c. Existeix algun tipus d’indicador/avis de verificació de la lectura? (led indicatiu,
pantalla LCD, ...)
d. Existeix algun tipus d’alarma o sensor per determinar si un tancament ha quedat
obert?
e. Existeix algun tipus d’alarma de control de bateria per alertar de la necessitat de
canvis de bateria?
5. ALIMENTACIÓ:
a. Requisits de connexió:
b. Existeix algun sistema de recarrega de bateries tipus placa solar?
6. SOFTWARE DE GESTIÓ
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a. El software de gestió s’ha d’instal·lar en servidor propi o és SaaS (Software as a
Service)?
i. Requisits tècnics necessaris
ii. Opció d’accés de dades de forma externa
b. El software disposa de Rols per configurar diferents permisos entre
urbanitzacions?
c. Quin tipus de dades es poden visualitzar?
7. MANTENIMENTS
a. Quin servei de manteniment ofereix el proveïdor? Tipus (preventiu i/o correctiu) i
abast
b. Quin temps de resposta té el manteniment ofert per a qualsevol averia en un
contenidor?
c. Cost de manteniment?
d. Pot delegar-se alguna acció de manteniment al contractista del servei de
recollida?
e. Pot realitzar el contractista canvis de tancaments malmesos? En cas afirmatiu
indiqueu cost de recanvi
€/tancament (si és necessari
detalleu-ho per peces de recanvi)
f. Indiqueu el municipi on es troba la base d’operacions del servei tècnic que
realitzarà el manteniment i si es disposa de material de reposició a la pròpia base
de Servei Tècnic
8. COSTOS
a. Cost implantació per tancament
€/contenidor
i. Inclou instal·lació?
1. En cas afirmatiu: inclou pany electrònic?
2. En cas negatiu: qui realitza el muntatge? Es realitza algun tipus de
suport per a realitzar la instal·lació? Cost d’instal·lació?
b. Cost compra de targetes/clauers:
€/targeta
c. Cost manteniment tancaments electrònics:
€/tancament/any
i. Especificar operacions incloses al preu. Si hi ha diferents modalitats
especificar-les
d. Cost utilització software:
i. Cost implantació o instal·lació software:
€ inicials
ii. Explotació software:
€/any
9. INSTAL·LACIÓ
a. En quins tipus de suport i tancament es pot instal·lar el tancament electrònic
b. Definició de quins son els suports o tipologia de portes/obertures on seria més
robust el tancament electrònic
10. INNOVACIÓ I/O BENEFICIS QUE OFEREIX LA PROPOSTA
11. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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12. DECLARACIONS PRECEPTIVES
12.1. El subjecte proposant autoritza expressament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
l’ús del contingut de la proposta presentada, limitant-se aquest a la seva possible
incorporació a les prescripcions reguladores del procediment de licitació que, en el seu
cas, es tramiti.
12.2. El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació
adopti les mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació
corresponent sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i
confidencialitat previst en el document regulador de la present consulta preliminar al mercat.

[Signatura electrònica de l’empresa]
Annex 2
QÜESTIONARI TANCAMENTS ELECTRÒNICS CONTENIDORS
Dades de l’entitat participant:
Nom/Raó social:
DNI o NIF:
Sector o àmbit d’activitat a què pertany:
Representant legal (si s’escau):
Col·laboradors/es (si s’escau):
Tipologia d’organisme: (marqui l’opció corresponent)
a) Persona física:
b) Persona jurídica (pública o privada):
c) Centre d’investigació:
d) Universitat:
e) Altres (especificar)
Dades de la persona de contacte:
Nom i cognoms:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:
REQUISITS MÍNIMS
 Alimentació: bateries recarregables. Autonomia necessària sense placa solar mínim 1
any preferible 2 o 3.
 Protecció: IP68
 Rang de lectura: fins a 10 cm.
 Equip de telecontrol per a l’enviament de dades
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Enviament mínim de dades al SOFTWARE DE GESTIÓ:
o Codi de clau
o Data
o Hora
o Nivell de bateria

QÜESTIONARI
1. OPCIONS CONTROL OBERTURES
a. El sistema permet limitar l’obertura de contenidors a determinats dies de la
setmana? En cas afirmatiu:
i. Es poden delimitar horaris d’obertura segons franja horària?
ii. Es pot limitar el nombre d’obertures segons el dia?
b. Es poden configurar diferents opcions d’obertura d’un contenidor segons
targeta/clauer? (per exemple 1 dia a la setmana o cada dia de la setmana)
2. PROGRAMACIÓ DEL SISTEMA
a. Com es realitza la configuració inicial? Qui la realitza? Que es necessita? Amb
quins terminis?
b. On es realitza la configuració de permisos a la targeta o al contenidor?
i. En cas de realitzar-se a la targeta, cal fer-ho físicament o es pot realitzar
a distancia?
ii. En cas de ser al contenidor, com es realitzen els canvis de configuració?
c. Procediment de noves altes/baixes/modificacions? Quines son les eines
necessàries per realitzar aquestes funcions
d. Com es realitzen els canvis de permisos d’un usuari per accedir a un contenidor?
Es pot assignar data de caducitat a un permís d’un usuari?
3. SISTEMES DE COMUNICACIÓ
a. Quin es el sistema de comunicació utilitzat per a l’enviament de dades i la
programació de permisos? GPRS, radiofreqüència?
b. Existeix algun sistema de backup en cas de pèrdua o manca de cobertura?
4. FUNCIONAMENT DEL TANCAMENT
a. A part del lector, el sistema permet obertura mitjançant altres tecnologies?
Bluetooth, NFC...?
b. El lector es troba actiu en tot moment o cal prémer botó o algun altre sistema
d’activació?
c. Existeix algun tipus d’indicador/avis de verificació de la lectura? (led indicatiu,
pantalla LCD, ...)
d. Existeix algun tipus d’alarma o sensor per determinar si un contenidor ha quedat
obert?
e. Existeix algun tipus d’alarma de control de bateria per alertar de la necessitat de
canvis de bateria?
5. ALIMENTACIÓ
a. La bateria és un producte de mercat o es exclusiu?
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b. Quin és el temps de vida útil de les bateries instal·lades?
c. Existeix algun sistema de recarrega de bateries tipus, placa solar?
d. Quin es el cost de bateria de recanvi:
€/bateria
6. SOFTWARE DE GESTIÓ
a. El software de gestió s’ha d’instal·lar en servidor propi o és SaaS (Software as a
Service)?
i. Requisits tècnics necessaris
ii. Opció d’accés de dades de forma externa
b. El software disposa de Rols per configurar diferents permisos entre municipis?
c. Quin tipus de dades es poden visualitzar
7. MANTENIMENTS
a. Quin servei de manteniment ofereix el proveïdor? Tipus (preventiu i/o correctiu) i
abast
b. Quin temps de resposta té el manteniment ofert per a qualsevol averia en un
contenidor?
c. Cost de manteniment?
d. Pot delegar-se alguna acció de manteniment al contractista del servei de
recollida?
e. Pot realitzar el contractista canvis de tancaments malmesos? En cas afirmatiu
indiqueu cost de recanvi
€/tancament (si és necessari
detalleu-ho per peces de recanvi)
f. Indiqueu el municipi on es troba la base d’operacions del servei tècnic que
realitzarà el manteniment i si es disposa de material de reposició a la pròpia base
de Servei Tècnic
8. COSTOS
a. Cost implantació per contenidor (tancament):
€/contenidor
i. Inclou instal·lació?
1. En cas afirmatiu: on es realitza la instal·lació?
2. En cas negatiu: qui realitza el muntatge? Es realitza algun tipus de
suport per a realitzar la instal·lació? Cost d’instal·lació?
b. Cost compra de targetes/clauers:
€/targeta
c. Cost manteniment tancaments electrònics:
€/contenidor/any
i. Especificar operacions incloses al preu. Si hi ha diferents modalitats
especificar-les
d. Cost utilització software:
i. Cost implantació o instal·lació software:
€ inicials
ii. Explotació software:
€/any
9. INSTAL·LACIÓ
a. Quina és la compatibilitat per a la instal·lació de tancaments en contenidors
actuals en ús a via pública? En quins models de contenidor es podria instal·lar i
quin seria el procediment i temps d’instal·lació.
10. INNOVACIÓ I/O BENEFICIS QUE OFEREIX LA PROPOSTA
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11. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
12. DECLARACIONS PRECEPTIVES
12.1. El subjecte proposant autoritza expressament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
l’ús del contingut de la proposta presentada, limitant-se aquest a la seva possible
incorporació a les prescripcions reguladores del procediment de licitació que, en el seu
cas, es tramiti.
12.2. El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació adopti
les mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació
corresponent sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i
confidencialitat previst en el document regulador de la present consulta preliminar al
mercat.

[Signatura electrònica de l’empresa]

Annex 3
MODEL INFORME FINAL DE RESULTATS (Servei proponent de la consulta)
I. INTRODUCCIÓ
1.- Antecedents
(Descriure l’objecte de la consulta, el seu abast i el seu àmbit, així com les dates de convocatòria
i publicació de la Consulta, concretant la referència de la Consulta i el perfil del contractant que
correspongui, amb l’enllaç que permeti accedir al document estàndard on constin les qüestions
formulades).
2.- Entitats participants
(Especificar data de presentació de la proposta i nom o raó social de les entitats participants. Es
recomana especificar les dades sobre el conjunt de les proposicions, és a dir, concretar el
número total de propostes; especificar el número de participants per tipologia d’entitat i la seva
demarcació territorial, per exemple. Convé donar la màxima transparència a l’hora de plasmar
les dades resultants de la Consulta).
II. ANÀLISI DE LES PROPOSTES REBUDES
1.- Àmbits específics dels resultats obtinguts
(Cal enunciar l’àmbit específic al que s’ha adreçat la consulta. Per exemple: tecnològic, serveis...
En cas que afecti a l’àmbit de la compra pública d’innovació, cal desenvolupar els aspectes
innovadors aportats en la Consulta, així com en el procés de la seva elaboració. En cas que no
hi hagi cap aspecte relacionat amb la innovació, cal expressar-ho).
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2.- Resum de les aportacions de les entitats participants
(Una forma de resumir les aportacions de les propostes obtingudes és plasmant la informació
del formulari estàndard aportat per cadascun dels operadors econòmics de forma sintetitzada i
clara, llevat d’aquella que hagi estat designada confidencial i, si escau, per altres activitats dutes
a terme).
3.- Avantatges i/o inconvenients derivats dels resultats de la CPM
(Indicar avantatges i/o inconvenients potencials derivats dels resultats de la Consulta per tal de
motivar les conclusions de l’informe).
III. CONCLUSIONS
(Determinar si els resultats de la Consulta han estat vàlids/útils o no i, en aquest sentit, si
condueixen la decisió de tramitar o no el procediment d’adjudicació corresponent.
En cas afirmatiu, especificar SI/NO sobre la inclusió del contingut de dades extretes de la CPM
realitzada a la definició de l’objecte o de les prescripcions tècniques dels plecs de clàusules i la
seva justificació. Aquesta justificació és imprescindible en cas que es decideixi no tenir en
compte els resultats de la consulta en la preparació del posterior procediment de licitació.
En cas afirmatiu, determinar quins aspectes de la Consulta i de quina manera es pretenen
incloure al plec de clàusules del procediment de licitació

L’alcaldessa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
22/12/2020 19:25:30
Olga Arnau Sanabra
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