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02.- Decret

ASSUMPTE: Aprovació consulta preliminar de mercat pel disseny del nou servei de recollida
de residus urbans, neteja viària i platges, i gestió de la deixalleria de Tarragona

1.- ANTECEDENTS
El Consell Plenari de data 2 de maig de 2002 va acordar adjudicar el contracte de concessió
administrativa mitjançant procediment obert per la prestació del Servei de recollida i
transport de residus urbans, neteja viària i de platges i de gestió de la deixalleria del
municipi de Tarragona a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (en
endavant, FCCSA), per un termini de 10 anys.
Per acord del Consell Plenari de data 13 de desembre de 2010 es va aprovar la modificació
d’aquest contracte, allargant-se per un període de 10 anys des de la data final de la
concessió actual, el termini del qual finalitzarà el 28 d’abril de 2023.
La cap de gestió de Serveis Públics, e.f ha remés a la Secció de Contractació informe en
el que demana que es publiqui un consulta preliminar pel nou servei de recollida de residus
urbans, neteja viària i platges, i gestió de la deixalleria de Tarragona en el sentit següent:
Finalitat de la consulta
L’actual contracte de recollida i neteja finalitza el 28 de maig de 2023 i s’està prestant amb
maquinària, tecnologia i metodologia de fa 10 anys, per la qual cosa l’Ajuntament de
Tarragona té la necessitat de realitzar algunes consultes preliminars sobre aquest contracte
de servei per identificar quines tecnologies i metodologies més actuals i innovadores ofereix
el mercat i incorporar-les en els plecs de prescripcions tècniques del nou contracte.
La finalitat de la consulta és, d’una banda, conèixer quines són les solucions existents al
mercat que millor s’ajustin a les necessitats municipals, veure quin és el millor enfocament
per garantir l’èxit en el disseny i dimensionament del nou contracte de recollida i transport
de residus urbans, neteja viària i platges, i gestió de la deixalleria.
Així mateix es pretén conèixer i poder valorar el costos tant directes com indirectes dels
vehicles, maquinaries i metodologies, així com possibilitat d’avaluar si els costos i les
funcionalitats obtingudes justifiquen la contractació en si i poder definir les prescripcions
tècniques del procediment de licitació.
Característiques
Un dels problemes amb que es troba el municipi es els baixos índexs de recollida selectiva,
valorització material i reutilització. De fet, l’any 2020 es va tancar amb un percentatge de
selectiva del 33,17%, incloent els residus gestionats en el servei de deixalleries. La
casuística i problemàtica concreta de cada fracció de residus es pot consultar a la Diagnosi
de la recollida selectiva del 2020.
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Així mateix, es relacionen a continuació els objectius que es volen assolir amb la nova
contractació del servei, en totes els àmbits del contracte, alguns relacionats amb l’objecte
de les consultes preliminars de mercat:
-

RESIDUS, augmentar selectiva, mitjançant:
o

o
o
o
o
o
o

Pagament per generació/ús dels contenidors (taxa justa) a domicilis,
preu públic per activitats econòmiques i grans productors,
corresponsabilització de la ciutadania i activitats en la gestió dels residus
municipals i identificació d’usuaris amb tecnologia viable.
Recollida comercial porta a porta 4 fraccions a grans productors
(escoles, hospitals, centres mèdics, hotels, càmpings, restaurants, mercats,
grans productors) i principals eixos comercials (ara només fem al centre) .
Recollida domèstica, combinació de serveis, porta a porta i tancament de
contenidors.
Augmentar recollida separada d’orgànica, tèxtil i oli.
Millorar el manteniment actual de vehicles, contenidors, caixes de
poda, etc.
Dimensionar freqüències de recollida segons època de l’any.
Estratègies per prevenir la generació de residus i fomentar la
reutilització.

-

NETEJA VIÀRIA
o
Serveis personalitzats a cada barri, tipus de carrer i època de l’any.
o Augmentar serveis d’escombrat manual, incloent zones on no hi ha servei,
reduir alguns recorreguts massa llargs, i dissenyar les rutes d’escombrat que
son necessàries, per barri i temporada de l’any.
o Polivalència de serveis de neteja.
o Obtenir una oferta amb rendiments reals de serveis de neteja.
o Evitar recorreguts homogenis i genèrics i optimització de serveis, que un
mateix servei no hagi d’anar de Bonavista a la Móra.
o
Millores en la organització actual del servei (escombradores amb 3
seients, etc).

-

DEIXALLERIA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Augmentar l’ús de la deixalleria, a través de possibles bonificacions
Fer mes accessible la deixalleria a les diferents zones de la ciutat,
amb punts verds de barri (rediseny de l’actual servei de deixalleries mòbils).
Introduir inserció laboral (Centre especial de treball), de tot el servei
o parts.
Millorar l’atenció a l’usuari i la formació dels treballadors/es.
Identificació d’usuaris i ús de deixalleria, vinculat a la taxa.
Controlar directament totes les entrades, sortides de residus i
traçabilitat
Facilitar el servei a tothom.
Crear l’espai de reutilització.
Afegir-hi un component important de sensibilització i educació
ambiental.
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-

GENERAL
o Reduir l’impacte ambiental de la flota, electrificació, possible incorporació
d’hidrogen, altres.
o
Parc de maquinària proper al nucli urbà i espai per servei de platges
proper a la zona de Llevant.
o
Augmentar la transparència general dels serveis amb una APP
ciutadana de comunicació directa ciutadà-ajuntament, on el ciutadà vegi
com separa els residus i quina taxa li tocarà pagar i fer públics els
recorreguts gps dels serveis, de manera que el ciutadà pugui consultar a la
web en temps real quins serveis de neteja i recollida s’estan fent en cada
moment.

Objecte de les consulta
Seran objecte de la consulta les possibilitats que ofereix el mercat sobre VEHICLES,
MAQUINARIA I CONTENIDORS. En concret, sobre els aspectes següents:
Consulta a mercat sobre alternatives amb combustibles no fòssils, i costos aproximats
d’inversió, manteniment i rendiments dels vehicles. Electrificació, hidrogen, gas i altres.
Tant de màquines de neteja viària i platges, com camions recol·lectors de recollida.
Avantatges i desavantatges de cada sistema motriu, adequació de cadascun a les
característiques de la ciutat (distribució per barris, dispersió urbanística, etc.), en quan a
rendiments i autonomia.
Tipologia de vehicles de recollida de voluminosos que facilitin la reutilització, es a dir, que
garanteixin que el possible residu/producte a reutilitzar no queda malmès durant el
transport.
Tipologia de vehicles de neteja viària que puguin oferir màxima polivalència de servei,
combinació entre hidronetejadora i baül de 3.500 kg, per exemple.
Consulta al mercat sobre els possibles sistemes bilaterals de recollida de residus domèstics
i preus de mercat, tant de contenerització com de vehicles recol·lectors.
Alternatives de mercat per reduir el creixement de vegetació espontània, ja sigui mitjançant
productes degudament homologats i permesos per la normativa, maquinaria innovadora i/o
alternatives de servei i combinació de serveis. S’acceptarà prova en camp del funcionament
de la maquinaria i/o producte.
Solucions tècniques del mercat per treure pintades i grafitis en superfícies rugoses, tipus
els bancs de les escales peatonals del Passeig Sant Antoni, monuments i similars.
S’acceptarà prova en camp del funcionament de la maquinaria i/o producte.
Participants en la consulta
Persones físiques o jurídiques que poden presentar propostes. Aquesta consulta és oberta
i, conseqüentment poden participar en la mateixa tots les operadors del mercat o empreses
interessades en presentar a l’Ajuntament de Tarragona les seves propostes o solucions en
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relació a l’objecte de la consulta, en el benentès que el seu objecte social ha d’estar
relacionat amb l’objecte de la consulta.
Comitè municipal participant en la consulta:
•
•
•

Cap de Servei de Contractació, compres i subvencions
Cap de gestió de Serveis Públics, e.f.
Secretari general

Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants es realitzaran a títol informatiu, de forma que
l’Ajuntament no adquireix cap compromís sobre les mateixes.
De la mateixa forma, les despeses econòmiques derivades de la participació en la consulta
seran a càrrec dels propis participants.
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta
consulta no impedirà la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que eventualment
pugui dur-se a terme amb posterioritat.
Termini per participar
Les empreses interessades en participar hauran de presentar la seva sol·licitud de
participació de forma electrònica a través de l’eina de presentació electrònica d’ofertes
disponible al perfil de contractant
A les sol·licituds de participació s’adjuntarà un breu resum de les propostes i solucions que
es presentaran i hauran d’anar signades per aquelles persones que tinguin poders
suficients, i caldrà facilitar en la sol·licitud una persona de contacte, telèfon mòbil i adreça
de correu electrònic a efectes de comunicacions.
S’admetrà la presentació de vàries propostes o solucions per part d’una mateixa persona
física/jurídica. El resum de les propostes presentades s’hi podran adjuntar documentació
tècnica, gràfica o qualsevol altre d’interes en relació a la solució aportada, avantatges i
inconvenients, etc... les empreses s’abstindran d’aportar informació supèrflua, antecedents
de l’empresa ni altra informació aliena a la solució tècnica objecte de consulta.
En el curs del desenvolupament de la consulta podran sol·licitar-se o presentar-se
voluntàriament quanta documentació tècnica es consideri pertinent per donar resposta a
les qüestions plantejades pel comitè participant en la consulta
L’Ajuntament podrà desestimar la participació en la consulta d’aquelles solucions tècniques
que es detecti que no s’ajusten a la finalitat pretesa amb l’objecte de la consulta i per tant
no citar a participar en les presentacions a les empreses corresponents.
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Desenvolupament de la consulta
La present consulta es durà a terme amb respecte als principis de transparència, igualtat
de tracte i no discriminació, i en conseqüència, no podrà tenir com efecte la restricció o la
limitació de la competència, ni atorgarà cap avantatge, dret exclusiu o preferència als seus
participants respecte de l’adjudicació que pugui celebrar-se amb posterioritat en l’àmbit
objecte d’aquest contracte.
Dins el termini assenyalat, els participants podran fer arribar les seves solucions respecte
a les qüestions plantejades.
S’anunciarà al perfil de contractant el dia, hora i lloc en que les empreses hauran de dur a
terme l’exposició presencial o telemàtica dels termes de la proposta presentada.
Durant la sessió els representants municipals podran efectuar les preguntes i plantejar les
qüestions que considerin oportunes i així mateix les empreses podran aportar altra
informació i documentació que aprofundeixi en aspectes de la proposta presentada a l’inici.
En compliment del previst en l’article 115 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic
no es podrà revelar als participants en la consulta les solucions proposades pels altres
participants.
Podran concertar-se tantes reunions presencials, videoconferències, etc. com es consideri
oportú. Així mateix , en el curs del desenvolupament de la consulta podran sol·licitar-se o
presentar-se voluntàriament quanta documentació tècnica es consideri pertinent per donar
resposta a les qüestions plantejades pel comitè participant en la consulta, així com la
possibilitat de fer demostracions in situ a la via pública de maquinaria.
Quan el comitè participant en la consulta ho estimi pertinent o consideri suficient el grau
d’informació obtingut dels diferents participants es donarà per finalitzat el procediment de
consulta
S’aixecarà acta de les reunions que en el desenvolupament de la consulta es duguin a
terme i es faran constar tant les preguntes formulades com la resposta a les mateixes
efectuada per les empreses.
Tancament de la consulta
S’elaborarà un resum final de conclusions que serà publicat al perfil de contractant amb
motiu de l’anunci de licitació que, si s’escau, l’Ajuntament publiqui amb motiu de la licitació
que es dugui a terme
El resum exposarà les conclusions en termes de rendiments funcionals o enfocaments del
projecte i no contindrà mencions a marques, fabricants, productes, costos o qualsevol tipus
d’informació confidencial.
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2.- FONAMENTS DE DRET
L’art. 115 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic preveu i regula les consultes
preliminars al mercat, en el Llibre II, dins l’apartat corresponent a la preparació dels
contractes.
La finalitat, segons el propi preàmbul de la llei no és altra que “preparar correctament la
licitació i informar als operadors econòmics en relació als plans de contractació” de l’òrgan
corresponent i dels requisits que exigirà per concórrer al procediment.
La regulació continguda en l’article 115 de la LCSP sobre consultes preliminars al mercat
es podria resumir en el següent
1. Prèviament: abans de la consulta cal publicar anunci al perfil especificant
a. Objecte
b. Data d’inici de la consulta
c. Tercers que hagin de participar en la consulta. En aquest sentit si hi ha
assessors externs que participaran en la consulta es publicaran els motius
de l’elecció d’aquests.
2. Es realitzen les consultes
• Cal tenir en compte que no es podrà revelar als participants en la consulta les
solucions proposades pels altres participants, només essent conegudes per
aquell
3. Redacció informe sobre les actuacions realitzades que haurà de motivar-se i formar
part del futur expedient de contractació: en l’informe s’hauran d’especificar
a. Estudis realitzats i els seus autors
b. Entitats consultades
c. Qüestions formulades i respostes a les mateixes
4. Es publica l’informe al perfil de contractant.
Per Decret d’Alcaldia, de data 21 de desembre de 2018, es va fixar l’obligació que, a partir
del dia 1 de gener de 2019, es nomeni un instructor o una instructora en tots els expedients.
L’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, especifica que els actes d’instrucció s’han de realitzar d’ofici, i
per mitjans electrònics, per part de l’òrgan que tramiti el procediment.
L’article 50 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, defineix les funcions de l’instructor o de la
instructora de l’expedient.
El servei de Contractació, Compres i Subvencions, posa de manifest que la manca
d’efectius deguda a la nul·la reposició per baixes, jubilacions, etc., posada en coneixement
a les conselleries responsables de recursos humans, afecta a la correcta tramitació dels
expedients de la qual cosa s’informa als efectes de l’article 40 de la Llei Orgànica del
Tribunal de Comptes.
Atenent a la durada i l’import del contracte, correspon a l’Alcalde la competència per
l'adjudicació d'aquest contracte, segons preveu la Disposició Addicional segona de la
LCSP, aquesta competència ha estat delegada per decret de l'Alcaldia de l’1 de juliol de

APE-10/07-S
Ver. #02#
121220-6-d-7-

SIGNAT
08/09/2021 16:34

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Decret (ENI): 2021-82-G629 - Decret 2021
/11229

NUMERO DECRET: 2021/11229
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: MQT5A-NPQU1-HVGMP
Data d'emissió: 8 de Setembre de 2021 a les 16:34:27
Pàgina 7 de 7

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- [03.02] Cap de secció de Compres de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 08/09/2021 11:35
2.- Tinenta d'Alcalde de Contractació, Compres i subvencions, Espais públics i plans Accessibilitat de
l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 08/09/2021 16:34

Àrea de Desenvolupament Econòmic
Servei de Contractació, Compres i Subvencions
Secció de Contractació d'Obres i Serveis

02.- Decret
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2021 en la tinenta d'alcalde i Consellera delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Contractació.
3- RESOLUCIÓ
En conseqüència la Consellera delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, resol:
Primer.- Nomenar instructors de l’expedient al Sr. Joaquín Cotano Fernández, cap de
secció de Compres i suplents a la Sra. Noèlia Parreño Molina, cap de Servei de
contractació, compres i subvencions, a la Sra. Aurea Rodriguez Ciurana, cap de de gestió
de Contractació d’Obres i Serveis i a la Sra. Dafne Cortés Bort, Lletrada tècnica en
contractació
Segon.- Procedir a la publicació de l’anunci de la consulta preliminar al perfil del
contractant, les propostes es podran presentar fins al 30 de setembre 2021.
Tercer.- Comunicar la present resolució a la cap de gestió de Serveis Públics, e.f.
A la vista de l’exposat, resol i signa la tinenta d'alcalde i Consellera delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Contractació i Contractació, a Tarragona, a la data de la
signatura electrònica.
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