
 
Ajuntament de Bellvei

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I  URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
BELLVEI

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari i urgent

Data: 15/05/2019

Horari: De les 08:35 hores a les 08:46 hores.

Lloc: Sala Centre Cívic La Patronal

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé + BELLVEI 

Regidors assistents:

- Sra. Eva Gómez López + BELLVEI

- Sr. Rafael Díaz Gómez + BELLVEI

- Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI

- Sra. Carolina Granado Pleguezuelos + BELLVEI

- Sra. Núria Güell del Campo PSC

- Sra. Ingrid Salas Batet PDeCat

- Sr. Valentín González Garcia PDeCat

- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo PDeCat

- Sra. Ángeles Grande Robledillo PDeCat

Regidors que excusen l’assistència:

- Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI

Assistit pel Secretari de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta, el qual fa  
constar que el Ple es constitueix vàlidament per existir el quòrum legal establert a l’article 90.1  
del RD 2568/1986, de 18 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les Entitats Locals.

 La sessió ha estat  degudament  convocada obra l’acte per  l’Alcaldia es  passa a tractar  el  
següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA 

PRIMER. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 
SEGON. APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  APROVACIÓ  DE  L’ANNEX  1  RELATIU  LA 
RECOLLIDA  SELECTIVA  MITJANÇANT  CONTENIDORS  INTEL·LIGENTS  AL  CONVENI 
ÚNIC  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  BELLVEI,  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX 
PENEDÈS  I  L’EMPRESA  COMARCAL  DE  SERVEIS  MEDIAMBIENTALS  DEL  BAIX 
PENEDÈS, SL, DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES 
QUALS ES PRESENTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT 
I/O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS (Exp.: 639/2019 ). 
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Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde 
declara oberta la sessió. 

 

Desenvolupament de la sessió

1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

D’acord  amb  els  termes  establerts  a  l’article  79  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals se sotmet a votació de la urgència de la sessió.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, la urgència de la sessió plenària extraordinària be 
donat ja que la Comissió Executiva d’ECOBP, SL ha d’aprovar avui relatiu la recollida selectiva 
mitjançant  contenidors  intel·ligents  al  conveni  únic  entre l’Ajuntament  de Bellvei,  el  Consell  
Comarcal  del  Baix  Penedès  i  l’Empresa  Comarcal  de  Serveis  Mediambientals  del  Baix 
Penedès, SL, descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es presentaran 
els serveis de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus, signat el 15 de maig de 
2013. 

I per tant., s’ha d’aprovar aquest conveni en aquesta sessió.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que, que està d’acord aquest pronunciament  
per tal de implementar la recollida selectiva mitjançant contenidors intel·ligents al municipi de 
Bellvei.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 10 corresponent als grups polítics municipals (05 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del 
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada del pronunciament del  ple 
sobre la urgència de la sessió plenària per unanimitat dels presents.

2.  APROVACIÓ  DE  L’ANNEX  1  RELATIU  LA  RECOLLIDA  SELECTIVA  MITJANÇANT 
CONTENIDORS INTEL·LIGENTS AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI, 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS  DEL  BAIX  PENEDÈS,  SL,  DESCRIPTIU  DE  LES  CONDICIONS 
TÈCNIQUES I  ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESENTARAN ELS SERVEIS  DE 
RECOLLIDA,  TRANSPORT,  TRACTAMENT  I/O  ELIMINACIÓ  DELS  RESIDUS (Exp. 
639/2019)

El Secretari dóna lectura del següent:

L’art.  25 del  DL 4/2003,  de 4  de novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de 
l’organització  comarcal  de  Catalunya,  regula  que  correspon  a  la  comarca  l’exercici  de  les 
competències que li deleguin o li encarreguin, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat i  
els municipis. D’altra banda, l’art. 26 de la mateixa Llei disposa que els consells comarcals han  
de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de 
qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que són de competència local. 

 D’acord amb la Memòria del Servei Comarcal de recollida, selectiva, tractament i eliminació de 
residus  municipals  i  gestió  de  deixalleries,  l’acord  d’establiment  aquest  Servei  i  Projecte 
d’Estatus d’una societat d’economia mixta, aprovats pel Ple del Consell Comarcal el 12 d’abril  
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de 2000, aquest servei comarcal es presta en règim de gestió indirecta i participació privada per 
al Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, “EcoBP, SL” 

En data 15 de maig de 2013, l’Ajuntament de Bellvei, el Consell Comarcal del Baix Penedès, 
SL i  l’Empresa  comarcal  de  serveis  mediambientals  del  Baix  Penedès,  SL,  van  signar  el  
“Conveni  Únic”,  refosa  d’altres  anteriors,  descriptiu  de  les  condicions  legals,  tècniques  i 
econòmiques  en  les  quals  es  presten  els  serveis  de  recollida,  transport,  tractament  i/o 
eliminació dels residus municipals. 

L’Ajuntament de Bellvei ha sol·licitat la recollida selectiva mitjançant un sistema de contenidors 
intel·ligents al municipi signant un document de compromís polític dels diferents partits polítics i  
agrupació d’electors ( + Bellvei, PDeCAT i PSC) en data 5 d’abril del 2019.

Per la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès en sessió celebrada el dia 8 de 
maig  del  2019  va  aprovar  l’annex  1  relatiu  la  recollida  selectiva  mitjançant  contenidors 
intel·ligents al conveni únic entre l’ajuntament de Bellvei, el Consell Comarcal del Baix Penedès 
i  l’empresa  comarcal  de  serveis  mediambientals  del  Baix  Penedès,  SL,  descriptiu  de  les 
condicions  tècniques  i  econòmiques  en  les  quals  es  presentaran  els  serveis  de  recollida,  
transport, tractament i/o eliminació dels residus

Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 14 de maig del 2019 sobre el contingut sobre la 
recollida selectiva mitjançant contenidors intel·ligents

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER. APROVAR l’annex  1  que  s’adjunta  a  la  proposta  relatiu  la  recollida  selectiva 
mitjançant  contenidors  intel·ligents  al  conveni  únic  entre l’Ajuntament  de Bellvei,  el  Consell  
Comarcal  del  Baix  Penedès  i  l’Empresa  Comarcal  de  Serveis  Mediambientals  del  Baix 
Penedès, SL, descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es presentaran 
els serveis de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus, signat el 15 de maig de 
2013. 

SEGON. FACULTAR al Sr. Alcalde Felix Sans i Mañé  per a la signatura d'aquest conveni.

TERCER. COMUNICAR aquests acords al Servei d’Intervenció als efectes oportuns.

QUART. COMUNICAR  d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès a l’Empresa 
Comarcal de Serveis Mediambientals, EcoBP, SL.

 

CINQUÈ.- PUBLICAR el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern

 

Bellvei, signatura electrònica

«ANNEX PER LA RECOLLIDA SELECTIVA MITJANÇANT UN SISTEMA DE CONTENIDORS 
INTEL.LIGENTS AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI, EL CONSELL  
COMARCAL  DEL  BAIX  PENEDÈS  I  L’EMPRESA  COMARCAL  DE  SERVEIS  
MEDIAMBIENTALS  DEL  BAIX  PENEDÈS,  S.L.,  DESCRIPTIU  DE  LES  CONDICIONS  
TÈCNIQUES  I  ECONÒMIQUES  EN  LES  QUALS  ES  PRESTARAN  ELS  SERVEIS  DE 
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RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS. 

 

El Vendrell (Baix Penedès), el (...) de 2019

INTERVENEN

D'una part,  la  Sra.  Eva  M.  Serramià  Rofes,  en  la  seva  qualitat  de  presidenta  del  Consell  
Comarcal del Baix Penedès, actuant en el seu nom i representació, facultada per acord de Ple  
del Consell Comarcal, de 24 d’abril de 2019.

D'altra part, el Sr. Fèlix Sans Mañé, en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Bellvei,  
actuant en el seu nom i representació, facultat per acord de Ple de l’Ajuntament de data (...) de  
(...) de 2019.

 

I de l’altra part, el Sr. Jesús Padullés Caba, com a conseller del Consell d’administració de l’  
l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL (EcoBP), facultat per  
acord d’aquell Consell d’Administració.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a convenir i obligar-se, i de comú  
acord, 

MANIFESTEN

Primer. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/1998 del 22 d’abril, va aprovar inicialment el  
Programa de gestió de residus municipals de la comarca del Baix Penedès, tàcitament elevat a  
definitiu en no haver estat recorregut durant el termini reglamentari d’exposició pública.  

Segon. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar definitivament  
la Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU i gestió de la xarxa  
de deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei, posteriorment modificat  
parcialment pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades pel Consell, aprovat per Ple  
en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte d’estatuts per la constitució d’una  
societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per aquest servei.  

Tercer.  L'Ajuntament en sessió plenària de data 19/05/1999 va acordar (primer) delegar al  
Consell Comarcal del Baix Penedès, en l'àmbit del tractament i eliminació dels residus sòlids  
urbans, les competències per a la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà (mobles,  
voluminosos, andròmines i altres), paper cartró, envasos, vidres i similars. Altrament (cinquè) la  
delegació s'entén feta sense determinació temporal i la seva efectivitat, per a cada una de les  
fraccions de residu municipal, entrarà en vigència en el moment en que el Consell Comarcal  
manifesti  a  l'Ajuntament  l'activació  corresponent,  en  haver  assolit  el  nivell  tècnic  i  la  
infraestructura necessària per a exercir-lo en condicions legalment establertes. Els acords de  
delegació foren publicats al BOPT 121 de 26 de maig de 2000, BOPT 174 de 28 de juliol de  
2001.

Quart.  El  15  de  març  de  2001  es  va  inscriure  en  el  Registre  Mercantil  de  Tarragona    
l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia  
mixta constituïda pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de Construcciones y  
Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté fins l’actualitat. A l'article 1 del Plec  
de condicions aprovat per Ple del Consell Comarcal, sessió 1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121,  
de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig), per regir el concurs per a la selecció d'un soci  
privat que ha de formar part de formar part de la societat d'economia mixta diu: 

“L'objecte del concurs és la selecció del soci privat amb el qual s’ha de constituir la societat  
d’economia  mixta  que  tindrà  per  objecte  social  la  prestació  dels  serveis  de  tractament  i  
l’eliminació dels residus sòlids urbans; la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà  
(mobles, voluminosos, andròmines i altres de similars), paper, cartró, envasos lleugers, vidre i  
similars; la gestió de la xarxa comarcal de centres de recepció i emmagatzematge selectiu de  
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residus  sòlids  urbans (deixalleries)  i,  finalment,  la  gestió  de  l’abocador  comarcal  de  runes  
procedents d’obres de maçoneria  de tots  els  municipis  de la  comarca del  Baix  Penedès i  
d’aquells municipis colindants que comparteixin sistemes de tractament i eliminació de residus  
amb algun municipi baixpenedesenc.” 

Els estatuts de l'esmentada societat foren també aprovats pel Ple del Consell Comarcal, sessió  
1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig) i, posteriorment  
modificats, en sessió 7/2010, de 2 de desembre (BOPT 45, de 24 de febrer). El seu article 2  
diu: 

“Constitueixen l’objecte de la societat el tractament i eliminació dels residus sòlids urbans; la  
gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i altres  
de similars), paper, cartró, envasos lleugers, vidre i similars; la gestió de la xarxa comarcal de  
centres  de  recepció  i  emmagatzematge  selectiu  de  residus  sòlids  urbans  (deixalleries)  i,  
finalment, la gestió de l’abocador comarcal de runes procedents d’obres de maçoneria de tots  
els municipis de la comarca del Baix Penedès i d’aquells municipis colindants que comparteixin  
sistemes de tractament i eliminació de residus amb algun municipi baixpenedesenc. 

La finalitat primordial anunciada en el paràgraf anterior no és obstacle perquè en el futur es  
puguin dur a terme unes altres activitats i desenvolupar nous serveis relacionats amb la gestió  
dels residus urbans i del sanejament. Per això es requerirà necessàriament el vot favorable de  
la majoria del capital públic en la Junta General de la Societat.” 

Per tant, la delegació competències en l'àmbit dels residus sòlids urbans d'un ajuntament del  
Baix Penedès en favor del Consell Comarcal no suposa cap modificació contractual en estar  
perfectament recollit en el contracte que l'àmbit abasta a tots els municipis dels Baix Penedès.

Cinquè. El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va  
aprovar la Llei 9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i els  
cànons sobre la disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels residus.  
Aquesta normativa (actualment, Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del text refós de la  
Llei de residus), més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una doble  
direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a l’horitzó 1  
de gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió de Residus Municipals de  
Catalunya 2007-2012 (Progremic).

Sisè.    L’article  47.4  de l’esmentada  Llei  estableix  que  el  lliurament  separat  dels  residus  
orgànics s’ha de portar a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, essent la  
forma d’implantació determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la Recollida Selectiva  
de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que l’Agència de Residus de Catalunya ha  
d’aprovar. S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de gravamen específics per tona de  
rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit controlat o a incineració procedents de les  
entitats locals que no hagin iniciat el desplegament de la recollida selectiva de FORM.

Setè.    El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès en sessió 7/2010, de 2 de desembre, va  
aprovar inicialment el següent acords: 

-  Modificació  dels  estatuts de la  societat  d'economia mixta  “Empresa Comarcal  de Serveis  
Mediambientals  del  Baix  Penedès  -EcoBP-,  SL”,  que  foren  aprovats  pel  Ple  del  Consell  
Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicats al BOP de Tarragona núm. 121, de 26 de  
maig de 2000. 

- Modificació del Reglament del servei de recollida de selectiva de residus urbans, que fou  
aprovat  pel Ple del  Consell  Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril  i  publicat  al  BOP de  
Tarragona núm. 121, de 26 de maig de 2000. 

- Modificació del Pla de Gestió Operativa de l“Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals  
del Baix Penedès -EcoBP, SL-. 

Aquests acords van romandre en exposició pública durant 30 dies hàbils, mitjançant inserció  
d'anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3785, de 29 de desembre de  
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2010, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 295, de 27 de desembre, i en el  
tauler d’edictes telemàtic de la corporació. Durant el  període d'exposició pública no es van  
presentar cap reclamació, esdevenint els acords aprovats definitivament. La publicació íntegra  
dels documents aprovats van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm.  
45 de 24 de febrer de 2011. En data 25 de febrer de 2011 es va signar l'annex al contracte  
administratiu de 30 de gener de 2001, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i Fomento  
de Construcciones y Contratas, SA, l'objecte del qual és la selecció del soci privat de la futura  
“Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès (EcoBP), SL” 

Vuitè. L'Ajuntament a banda de l'acord de delegació, que activava directament la gestió de les  
fraccions vidre, paper i envasos, té signats els següents convenis per l'activació de fraccions:

- Conveni d'activació de la fracció orgànica i resta, de data 9 d’agost de 2011.

- Conveni d’activació de la fracció vegetal, de data 29 de desembre de 2011.

 

Novè.   Havent transcorregut més de 10 anys des de la posada en marxa dels serveis de  
recollida de residus de les fraccions de paper i cartró, vidre, i envasos lleugers, i deixalleria  
comarcal, EcoBP, SL exposa en el seu Consell d’Administració tingut en data 5 de novembre  
de 2012, la necessitat de renovar la tecnologia de recollida, la flota de vehicles i reorganitzar  
els serveis per tal de millorar l’eficiència dels mateixos, d’acord amb els principis i objectius del  
Progremic. EcoBP, SL va elaborar una memòria tècnica i econòmica per la recollida selectiva  
de les 5 fraccions.

Desè.   El Ple de Consell Comarcal, en sessió de data 5 de desembre de 2012 va aprovar la  
modificació dels serveis d’acord amb allò exposat en la memòria tècnica i econòmica, així com  
les noves inversions en vehicles i maquinaria necessàries per a implantar. Així mateix es va  
acordar  la  redacció  d’un  nou  model  de  conveni  únic  que  aglutinés  tots  els  serveis  que  
EcoBP,SL presta a cadascun dels ajuntaments, a fi i efecte de que cada Ajuntament disposés  
d’un  document  únic  on  quedin  reflectides  les  condicions  legals,  tècniques  i  econòmiques  
referents als serveis dels quals són peticionaris. Aquest conveni únic per a cada Ajuntament és  
un text refós de tots els convenis anteriors.

Onzè.   EcoBP, SL ha elaborat una memòria tècnica i econòmica per a la recollida selectiva  
municipal  amb contenidors intel·ligents  a Bellvei.  Aquesta memòria  tècnica i  econòmica ha  
estat presentada en diferents sessions de treball als representants del Ajuntament que tenen  
delegades les competències per a la recollida d’aquests residus en els seus municipis.           

Dotzè.  Aquest  annex  al  conveni  té  naturalesa  administrativa,  respon  al  principi  de  
col·laboració entre administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i queda  
fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.

En data (...) de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal, aprova el present annex. 

En data (...) de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Bellvei, aprova el present annex. 

En  data  (...)  de  2019  el  Consell  d’Administració  de  l’  Empresa  Comarcal  de  Serveis  
Mediambientals del Baix Penedès, SL (EcoBP), aprova  el present annex.

En mèrits de l’anterior, les parts 

PACTEN I CONVENEN

PRIMER. Objecte. 

L’objecte d’aquest annex al Conveni Únic entre l’Ajuntament de Bellvei, el Consell Comarcal del  
Baix  Penedès  i  l’  Empresa  Comarcal  de  Serveis  Mediambientals  del  Baix  Penedès,  SL  
(EcoBP),  descriptiu  de les condicions tècniques i  econòmiques per  a  l’activació  del  servei  
específic de la recollida selectiva mitjançant un sistema de contenidors intel·ligents al municipi  
de Bellvei  que substitueixen els actuals,  per  augmentar  els  índexs de reciclatge actuals  al  
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municipi de Bellvei. 

SEGON. L’objecte anterior promourà l’augment del percentatge de la fracció de la recollida  
selectiva,  la  reducció  dels  costos  d’eliminació  dels  residus  de  la  fracció  RESTA,  per  tant,  
s’espera que la recollida de residus municipals sigui més eficient econòmicament i sostenible  
amb el medi ambient:   

 Augmentar qualitativament i quantitativament els Kg i el percentatge de selectiva de  
Bellvei, 

 Disminuir de manera significativa els Kg i el percentatge de la fracció RESTA. 

 Augmentar la rentabilitat econòmica de la recollida de residus municipals, degut a què  
s’augmenten els beneficis de la venta de subproductes de selectiva i disminueixen els  
costos d’eliminació de la fracció RESTA. 

 Redueixen  la  contaminació  degut  a  que  la  petjada  ecològica  de  la  recollida  
SELECTIVA és menor que la recollida de la fracció RESTA. 

Els àmbits d’actuació son: 

 Campanya d’informació i conscienciació 

 Substitució dels contenidors actuals per els contenidors intel·ligents amb els elements  
innovadors; sistema de tancament, targeta magnètica i comunicació i plataforma. 

Aquestes dades són descrites al estudi tècnic annexat al present conveni.

TERCER. Substitució dels contenidors actuals per contenidors intel·ligents  

Per la realització de la recollida selectiva de residus municipals amb contenidors intel·ligents de  
Bellvei es necessita de: 

El  tancament  del  contenidor  d’orgànica  i  del  contenidor  de  rebuig.  Aquest  sistema  de  
tancament consisteix en un pany que s’ubicarà a les tapes dels contenidors i que farà que les  
tapes es mantinguin bloquejades. La identificació de l’usuari mitjançant una targeta electrònica  
permetrà el desbloqueig del contenidor mitjançant un dispositiu electromecànic. 

El  tancament del  contenidor d’orgànica,  el  ciutadà només podrà accedir  a ell  mitjançant la  
targeta  magnètica.  Tanmateix  aquesta  targeta  permetrà  obrir  el  contenidor  en  qualsevol  
moment tots els dies de la setmana. En canvi, el tancament del contenidor de rebuig implicarà  
la obligatorietat de la població a reciclar ja que no podran accedir a aquest contenidors si no és  
amb la targeta magnètica i només uns dies concrets acordats amb l’Ajuntament del municipi.

Els contenidors actuals de fracció orgànica i de rebuig de Bellvei especificats al 2on Annex del  
Conveni Únic entre l’Ajuntament de Bellvei, el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’empresa  
comarcal  de  Serveis  Mediambientals  del  Baix  Penedès,  S.L.,  descriptiu  de  les  condicions  
tècniques  i  econòmiques  en  les  quals  es  prestaran  els  serveis  de  recollida,  transport,  
tractament  i/o  eliminació  dels  residus municipals,  quedaran com a “STOCK” de la  societat  
d’EcoBP fins que s’acabin d’amortitzar al març del 2021. Si l’Ajuntament de Bellvei sol·licites  
aquests contenidors EcoBp haurà de facilitar-los. 

QUART. Targeta magnètica

Des de l’Ajuntament de Bellvei es repartirà una targeta magnètica, que no estarà lligada a una  
persona sinó a un habitatge.  Aquesta targeta magnètica integrarà diferents camps de manera  
que podrà utilitzar-se per diferents coses: obrir el contenidor de FORM, obrir el contenidor de  
Resta  (els  dies  concertats  amb  l’Ajuntament)  i  accedir  a  la  deixalleria  comarcal  (previst  
iniciar-ho més endavant). La targeta magnètica de la casa escollida permetrà SEGMENTAR les  
obertures a demanda del ciutadà, sempre amb l’acceptació prèvia de l’Ajuntament.  

L’Ajuntament de Bellvei, a través de l’ordenança municipal, decidirà els criteris i requisits de les  
bonificacions  a  la  ciutadania  associades  per  fer  un  bon  ús  del  sistema  de  contenidors  
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intel·ligent. La informació del bon ús del sistema de contenidors s’obtindrà de la base de dades  
digitals associades a cada targeta magnètica. 

CINQUÈ. Comunicació i plataforma  

Es  disposarà  d’un  software,  una  estació  remota  que  preveurà  la  transmissió,  unificació  i  
elaboració  de  totes  les  dades  procedents  dels  contenidors  dotats  amb  els  dispositius  de  
tancament. 

El  Consell  Comarcal  i  l’Ajuntament  de  Bellvei  tindran  accés  aquest  software,  per  fer  el  
tractament de dades i possibles consultes del servei.

SISÈ. Tecnologia del nou servei 

La tecnologia utilitzada per a realitzar el tancament dels contenidors intel·ligents serà: 

Sistema de tancament:

 

L’aparell ubicat en els contenidors consisteix en un dispositiu HORUS-ID-LOCK que conté un  
botó inoxidable, display, GPRS, lector de transponder tipus Mifare, LED vermell/verd, avisador  
acústic, GPS i radiofreqüència UHF 868 MHz o 915 MHz. Quan la targeta és identificada es  
produeix un desbloqueig de la tapa mitjançant un dispositiu electromecànic.

Software del servei: 

S’utilitzarà  un  software  anomenat  BASE  STATION que  rebrà  totes  les  transmissions  dels  
HORUS situats als contenidors. Mitjançant la BASE STATION, l’usuari pot conèixer l’evolució  
de les aportacions diferenciades de residus, així com tots els processos realitzats durant un  
període establert. L’estació està formada per un ordenador personal dotat, entre altres coses,  
d’una gravadora i una impressora, tot això en l’interior d’una estructura metàl·lica; disposa d’un  
grup  SAI-UPS  (Sistema  d’Alimentació  Ininterrompuda)  i  interruptor  diferencial.  La  BASE  
STATION pot comunicar-se amb qualsevol dels components del Sistema HORUS mitjançant un  
mòdem GPRS que permet  un intercanvi  de dades ràpid  i  fàcil.  A la  BASE STATION està  
instal·lada la llicència “BS-HORUS” per a la gestió dels contenidors i  de tots els dispositius  
electrònics del Sistema HORUS. En el cas d’HORUS-ID, permet conèixer el comportament de  
cada usuari que utilitza la targeta d’identificació per a desbloquejar la tapa del contenidor.

Les característiques típiques de la BASE STATION com Estació Remota de Gestió del Sistema  
SIGMA són:

-        Capacitat  de  diàleg  amb els  diferents  equips  o  components  del  Sistema  
HORUS via mòdem o amb clau USB 

-        Capacitat d’agregar dades: la BASE STATION reagrupa les dades provinents  
dels diferents centres d’activitat, en una base de dades única. 

-        La generació  de gràfics referents  a  l’evolució  de la  recollida selectiva,  el  
percentatge de recollida selectiva subdividida per materials, usuari i període. 

-        El back-up de les dades amb l’objectiu de protegir-se de possibles pèrdues  
de memòria dels sistemes informàtics gràcies a una gravadora de CDs. 

Comunicacions entre HORUS i BASE STATION 

Les  comunicacions  entre  HORUS-ID  i  la  BASE  STATION  tenen  dues  característiques  
primordials: 

- Són bidireccionals 

- Estan encriptades 

Les comunicacions es poden programar per a que es realitzin en la freqüència que es vulgui,  
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tanmateix  es  recomana  d’una  a  tres  vegades  al  dia,  ja  que  suposa  un  cost  d’energia.  
Habitualment, les dades que es transmeten són les següents: 

- Matrícula de l’HORUS                           - Adreça 

- Descripció                                         - Data 

- Codi de l’usuari                                  - Hora 

- Categoria de l’usuari                           - Codi Ler 

- Nom                                                  - Posició GPS 

- Material 

Addicionalment es pot obtenir el voltatge i altres dades útils de gestió i  per al manteniment  
preventiu de l’equip.

Informació mitjançant APP

 

Es configurarà una APP per a que els usuaris puguin accedir a informacions ambientals i a les  
seves aportacions als contenidors (i en un futur també a les seves aportacions a la deixalleria).  
Es podrà accedir mitjançant un usuari i una contrasenya, i un cop dins, trobarem un menú que  
ens permetrà saber les aportacions fetes, amb la data, el tipus de residu, l’hora i la ubicació del  
contenidor, així com altres informacions que es decideixi donar.

L’empresa  mixta  EcoBP S.L,  haurà  de  facilitar  tota  la  informació  de  la  nova  tecnologia  al  
Consell Comarcal i a l’Ajuntament de Bellvei, al acabar aquest societat al març de 2021. S’ha  
d’assegurar la viabilitat d’aquest servei una vegada aquesta societat es liquidi.

SETÈ.  Aportació econòmica de les parts.

Per la posada en marxa d’aquest servei s’han de tenir en compte dues despeses unes dels  
sistemes de tancament i  dels contenidors: 

1. El cost d’inversió inicial dels sistemes de tancament de contenidors l’assumirà FCC  
l’accionista majoritari d’EcoBP S.L, de forma excepcional, al ser la primera posada en  
marxa del sistema de tancaments. El cost total de 66.904,96€ (sense IVA). 

2. L’empresa ECOBP, S.L.  s’ofereix  a  l’Ajuntament  de Bellvei  a  amortitzar  l’import  de  
59.618,83€ (sense IVA) en 10 anys en concepte de la compra de contenidors, el cost  
anual per assumir anualment per part de l’Ajuntament serà de 5.961,88€/anual (sense 
IVA)  durant 10 anys, i que en març del 2021, quedarà pendent un valor residual de  
49.185,53€ (sense IVA) que haurà d’esser abonat a l’empresa ECOBP, S.L.”. 

Per una altra banda tenim les despeses d’explotació, tant del sistema de tancaments com dels  
contenidors: 

1. Pels sistemes de tancament s’ha estimat un cost d’explotació de 53.461,77€ per l’any 
2020, el primer any d’explotació. I per l’any següent, el 2021, el segon any d’explotació,  
s’estimen unes despeses de 38.450,10€. 

2. Pels contenidors s’ha estimat un cost d’explotació de 0.00€ per el primer any. I per l’any 
següent, el 2021 segon any d’explotació, s’estimen unes despeses de  1.371,90€,  de 
costos  de  contenidors  comercials,  adhesius  per  als  contenidors  i  cubells  per  a  la  
ciutadania.   

EcoBP SL,  facturarà mensualment  a  l’Ajuntament  de Bellvei;  el  cost  de la  incorporació  de  
contenidors els 5.961,88€/anuals un total de 492,82€/mensual, el cost d’explotació del servei  
de recollida selectiva de contenidors intel·ligents, transport,  eliminació i  gestió de Planta de  
Transferència de Residus i gestió de Serveis Comuns, segons l’import de cànon, determinat a  
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les condicions tècniques-econòmiques. 

La  facturació  de  la  inversió  per  la  incorporació  dels  contenidors  i  els  costos  d’explotació  
d’aquest servei específic anirà a banda dels serveis mancomunats, a càrrec de l’Ajuntament de  
Bellvei. 

Tanmateix, aquest import d’aquesta despesa és el resultat d’unes previsions de costos, i per  
tant,  aquest  import  haurà  de  modificar-se  segons  els  costos  efectius  dels  serveis.  Amb  
l’objectiu de regularitzar la facturació d’acord amb els costos reals, es farà una regularització  
anual de les factures. Al final de l’any, es farà una regularització final on es contemplaran tots  
els costos efectius, i s’establirà el nou cànon per a l’any següent. 

El  contracte  del  servei  específic  de  contenidor  intel·ligents  acabarà  amb  la  durada  de  la  
Societat prevista per a març de 2021.

VUITÈ. Els  tres  grups  polítics  de  l’Ajuntament  de  Bellvei,  +Bellvei,  PSC i  PDeCAT,  estan  
d’acord amb l’impuls de la recollida selectiva mitjançant un sistema de contenidors intel·ligents  
al municipi de Bellvei presentat per l’empresa ECOBP. 

 

NOVÈ. Control i Seguiment del Servei. 

En Consell Comarcal i l’Ajuntament de Bellvei farà un acurat seguiment del servei de recollida  
selectiva amb contenidors intel·ligents amb la finalitat d’incrementar l’índex de reciclatge del  
municipi i millorar la qualitat dels residus recollits. 

Per part d’EcoBP, del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Bellvei es proposaran reunions amb  
l’equip de treball hi hauran d’assistir els representants de amb l’objecte d’analitzar el servei,  
valorar les possibles incidències i fer les al·legacions que es considerin oportunes.

DESÈ. Consignació pressupostària.

Les prestacions econòmiques que correspongui  atorgar  a ECOBP es finançaran mitjançant  
l’aplicació o aplicacions pressupostàries corresponents al pressupost municipal de l’Ajuntament  
de Bellvei.  L’Ajuntament consignarà,  en el  pressupost  de cada exercici  econòmic,  el  crèdit  
suficient per poder atendre el pagament dels serveis. Atès que aquest conveni és de caràcter  
plurianual,  l’eficàcia  del  contracte,  pels  exercicis  corresponents,  queda  condicionada  a  
l’existència de crèdit adequat i suficient.» 

«ANNEX  TÈCNIC.  CONDICIONS  TÈCNIQUES  I  ECONÒMIQUES  DEL  SERVEI  DE  
LLOGUER DE RECOLLIDA SELECTIVA INTEL.LIGENTS AL MUNICIPI DE BELLVEI. 

1. CONDICIONS TÈCNIQUES 

En aquest apartat es pretén fer una descripció del funcionament del nou sistema proposat, de  
les seves necessitats i dels elements innovadors que s’utilitzaran.

Com es veurà més endavant,  el  sistema que es vol  implantar  implica que l’acció de  
reciclar ja no sigui un fet voluntari, sinó que comporta la obligatorietat de la població a  
reciclar.

Per tant, el primer pas que s’ha de fer és realitzar una reubicació de contenidors per tal de que 
hi hagi les cinc fraccions de residus en totes les illes, no seria lògic no deixar que els ciutadans  
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dipositin la brossa en el contenidor de rebuig si no els hi dones la possibilitat de llençar-la en  
els contenidors de reciclatge.

Els contenidors intel·ligents contindran els següents elements innovadors:          

1.1 Sistema de tancament:

 Aquest sistema és la gran diferència amb altres que s’han utilitzat anteriorment. Es realitzarà  
el tancament del contenidor d’orgànica i del contenidor de rebuig. Aquest sistema de tancament  
consisteix en un pany que s’ubicarà a les tapes dels contenidors i que farà que les tapes es  
mantinguin bloquejades. La identificació de l’usuari mitjançant una targeta electrònica és el que  
permetrà  el  desbloqueig  del  contenidor  mitjançant  un  dispositiu  electromecànic.  Amb  el  
tancament del  contenidor d’orgànica, el ciutadà només podrà accedir a ell  mitjançant una  
targeta magnètica. Tanmateix aquesta  targeta permetrà obrir el contenidor en qualsevol  
moment tots els dies de la setmana. 

 

 

 

                                             

 

El tancament del  contenidor de rebuig implicarà la obligatorietat de la població a reciclar ja  
que no podran accedir a aquest contenidor si no és amb la targeta magnètica i  només uns 
dies concrets acordats amb l’Ajuntament del municipi.

 

1.1 Targeta magnètica

 

Des de l’Ajuntament es repartirà  una targeta magnètica,  que no estarà lligada a una  
persona sinó a un habitatge,  d’aquesta manera es soluciona el problema de l’estacionalitat  
que tenen molts municipis amb la presència d’abundants segones residències i apartaments  
d’estiueig.  Aquesta  targeta  magnètica  integrarà  diferents  camps  de  manera  que  podrà  
utilitzar-se per diferents coses: obrir el contenidor de FORM, obrir el contenidor de Resta (els  
dies concertats amb l’Ajuntament) i  accedir  a la deixalleria comarcal (previst iniciar-ho més  
endavant). La targeta magnètica de la casa escollida permetrà  SEGMENTAR les obertures a  
demanda del ciutadà, sempre amb l’acceptació prèvia de l’Ajuntament.

 

 



 
Ajuntament de Bellvei

                                              

1.3Comunicació i plataforma 

 

Es  disposarà  d’un  software,  una  estació  remota  que  preveurà  la  transmissió,  unificació  i  
elaboració  de  totes  les  dades  procedents  dels  contenidors  dotats  amb  els  dispositius  de  
tancament.

1.4 Reubicació de contenidors 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per a que el sistema funcioni, s’ha d’haver col·locat les  
cinc fraccions de contenidors en totes les illes per a que tothom pugui dipositar els residus en  
els contenidors de reciclatge, especialment si tenim en compte que al tancar el contenidor gris  
s’ha de facilitar la presència de tots els contenidors.

 

En el  cas del  municipi  de Bellvei  ja  es va  fer  una  reubicació  de contenidors  fa  uns  anys  
prioritzant la presència de les 5 fraccions a totes les illes, pel que implicarà pocs canvis. 

El  principal  canvi  el  trobem  al  Polígon  Industrial  dels  Massets  on  actualment  hi  ha  12  
contenidors de Resta i 2 contenidors de les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos. Els  
contenidors de recollida selectiva es mantindran però els contenidors de Resta es trauran, ja  
que  s’implantarà un sistema de porta a porta per als establiments del Polígon que ha  
d’incloure la fracció de Resta, matèria orgànica i paper/cartró. 

 

La proposta que es realitza per al municipi de Bellvei de reubicació quedaria de la següent  
manera:

 

-        Proposta de nombre de contenidors:
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-        Proposta de nombre d’àrees d’aportació.

 

 

 

1.5 Esquema del servei

 

El següent diagrama de flux ens mostra les diferents etapes del procés de la prova pilot.
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Amb l’esquema que es presenta a continuació ens podem fer una idea de com funciona el  
servei de cara a l’usuari

 

 

 

1.6 Tecnologia del nou servei 

 

La tecnologia utilitzada per a realitzar el tancament dels contenidors intel·ligents de Bellvei serà  
de la casa ID&A, ja que la prova pilot per provar la tecnologia realitzada al mateix municipi va  
donar uns resultats molt positius. 

 

-        Sistema de tancament: L’aparell ubicat en els contenidors consisteix en un  
dispositiu  HORUS-ID-LOCK  que  conté  un  botó  inoxidable,  display,  GPRS,  
lector de transponder tipus Mifare, LED vermell/verd, avisador acústic, GPS i  
radiofreqüència UHF 868 MHz o 915 MHz. Quan la targeta és identificada es  
produeix un desbloqueig de la tapa mitjançant un dispositiu electromecànic.
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-        Software del servei: S’utilitzarà un software anomenat BASE STATION que  
rebrà totes les transmissions dels HORUS situats als contenidors. Mitjançant la  
BASE  STATION,  l’usuari  pot  conèixer  l’evolució  de  les  aportacions  
diferenciades  de  residus,  així  com  tots  els  processos  realitzats  durant  un  
període  establert.  L’estació  està  formada per  un  ordenador  personal  dotat,  
entre altres coses, d’una gravadora i una impressora, tot això en l’interior d’una  
estructura  metàl·lica;  disposa  d’un  grup  SAI-UPS  (Sistema  d’Alimentació  
Ininterrompuda) i interruptor diferencial. La BASE STATION pot comunicar-se  
amb qualsevol dels components del  Sistema HORUS mitjançant un mòdem  
GPRS que permet un intercanvi de dades ràpid i fàcil. A la BASE STATION  
està instal·lada la llicència “BS-HORUS” per a la gestió dels contenidors i de  
tots els dispositius electrònics del Sistema HORUS. En el cas d’HORUS-ID,  
permet  conèixer  el  comportament  de  cada  usuari  que  utilitza  la  targeta  
d’identificació per a desbloquejar la tapa del contenidor.

 

 

                             

 

 

Les característiques típiques de la BASE STATION com Estació Remota de Gestió del Sistema  
SIGMA són:

 

- Capacitat de diàleg amb els diferents equips o components del Sistema HORUS via mòdem o  

 



 
Ajuntament de Bellvei

amb clau USB 

- Capacitat d’agregar dades: la BASE STATION reagrupa les dades provinents dels diferents  
centres d’activitat, en una base de dades única. 

-  La generació  de gràfics referents  a  l’evolució  de la  recollida selectiva,  el  percentatge de  
recollida selectiva subdividida per materials, usuari i període. 

- El back-up de les dades amb l’objectiu de protegir-se de possibles pèrdues de memòria dels  
sistemes informàtics gràcies a una gravadora de CDs. 

 

-        Comunicacions entre HORUS i BASE STATION: Les comunicacions entre 
HORUS-ID i la BASE STATION tenen dues característiques primordials: 

 

- Són bidireccionals 

- Estan encriptades 

 

Les comunicacions es poden programar per a que es realitzin en la freqüència que es vulgui,  
tanmateix es recomana d’una a tres vegades al dia, ja que suposa un cost d’energia. 

Habitualment, les dades que es transmeten són les següents: 

 

- Matrícula de l’HORUS 

- Descripció 

- Codi de l’usuari 

- Categoria de l’usuari 

- Nom 

- Adreça 

- Data 

- Hora 

- Codi Ler 

- Material 

- Posició GPS 

 

Addicionalment es pot obtenir el voltatge i altres dades útils de gestió i  per al manteniment  
preventiu de l’equip

 

-        Informació mitjançant APP: Es configurarà una APP per a que els usuaris  
puguin  accedir  a  informacions  ambientals  i  a  les  seves  aportacions  als  
contenidors (i en un futur també a les seves aportacions a la deixalleria). Es  
podrà accedir mitjançant un usuari i una contrasenya, i un cop dins, trobarem  
un menú que ens permetrà saber les aportacions fetes, amb la data, el tipus de  
residu, l’hora i la ubicació del contenidor, així com altres informacions que es  
decideixi donar. 
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1.7 Serveis 

 

En  el  municipi  de  Bellvei  es  preveu  fer  el  tancament  dels  32  contenidors  de  FORM 
proposats, 15 situats a Bellvei poble i 17 ubicats a Baronia. 

 

Només  es  podrà  accedir  als  contenidors  mitjançant  la  targeta  magnètica  que  des  de  
l’Ajuntament es subministrarà al titular de cada habitatge censat al municipi. Aquest tancament  
no implicarà restricció de dipòsit, és a dir, si es disposa de la targeta,  es podrà accedir al  
contenidor tots els dies de la setmana. 

 

S’obsequiarà a cada habitatge un cubell airejat i un paquet de bosses compostables. 

Els  residus  de  matèria  orgànica  preferiblement  s’hauran  de  dipositar  en  una  bossa  
compostable. 

-         Tancament del contenidor de Resta : En el municipi de Bellvei es preveu  
fer el tancament dels 32 contenidors de Resta proposats, 15 situats a Bellvei  
poble i  17 ubicats a Baronia.  S’obsequiarà a cada habitatge un cubell  amb  
tapes  llises.  Només  es  podrà  accedir  als  contenidors  mitjançant  la  targeta  
magnètica  que  des  de  l’Ajuntament  es  subministrarà  al  titular  de  cada  
habitatge censat al municipi. A diferència dels contenidors de FORM aquest  
tancament  si  que  implicarà  restricció  de  dipòsit,  és  a  dir,  per  molt  que  es  
disposi de la targeta només es podrà accedir al contenidor dos cops a la  
setmana: dimecres i diumenge  a qualsevol hora, ja que si el reciclatge es  
realitza correctament, el volum de residus de Resta ha de ser mínim. 

 

Gràcies a la  segmentació de les targetes,  aquestes es podran configurar  a  
demanda.  En el  cas  de  ciutadans  amb necessitats  d’emprar  bolquers,  
podran  gaudir  de  l’obertura  dels  contenidors  més  dies  a  la  setmana  
sempre i quan es justifiqui a l’Ajuntament. 

 

-        Incorporació  del  sistema d’entrada a la  deixalleria  comarcal:  Amb la 
targeta magnètica que des de l’Ajuntament es subministrarà a cada habitatge,  
es preveu que, en un futur, també es pugui accedir a la deixalleria comarcal de  
Bellvei,  implicant  uns  possibles beneficis  que el  ciutadà  obtindrà  per  haver  
utilitzat la deixalleria.

 

1.8 Calendari del serveis 

 

A continuació es mostra el calendari del servei per a la ciutadania:
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1.9 Proposta del servei pels comerços i dependències municipals

 

Els comerços que trobem al municipi de Bellvei són diversos segons la zona. D’una banda  
agruparíem tot el que correspon al nucli urbà que té activitats més diverses, i també afegiríem  
les dependències municipals del municipi, tal i com es detalla a continuació.

 

-        Tipologia de comerços del nucli urbà de Bellvei i dependències municipals: 

 

 

-        Tipologia de comerços de Bellvei fora del nucli urbà:

 

El  servei  que  s’ofereix  als  comerços  serà  el  mateix  que  el  de  la  ciutadania,  és  a  dir,  es  
subministrarà una targeta magnètica per cada un dels comerços que permetrà l’obertura dels  
contenidors de Resta i de FORM amb l’obsequi pertinent dels dos cubells adequats a cada  
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necessitat i un paquet de bosses compostables. 

 

Per  tant,  els  comerços  del  poble  i  de  Baronia  empraran  el  mateix  sistema  que  la  
ciutadania usant les bateries de contenidors més pròximes. 

 

A més a  més,  durant  la  campanya informativa  i  de  sensibilització,  es  visitaran  un  per  un  
aquests comerços per tal de tenir constància de les seves necessitats, d’aquesta manera si  
algun comerç té unes necessitats diferents se li podrà modificar la targeta segons convingui per  
tal d’adaptar-la individualment.

 

1.10       Proposta del servei pel Polígons Industrials 

 

Trobem dos polígons industrials que corresponen al municipi de Bellvei, Els Massets i La Piera  
i  una  tercera  part  que  considerem polígon  situada  en  la  Ctra  N-340  i  la  Masia  Furó.  En  
totaaquesta zona tenim molts tipus d’activitats diferents.

 

 

Per tal de donar sortida a les necessitats dels establiments es proposa un servei de porta a  
porta comercial  per a les fraccions de Resta,  FORM, i  Paper/cartró.  Per a la resta de 
fraccions es mantindran les dues bateries que hi ha actualment de recollida selectiva amb les  
fraccions de vidre, envasos i paper/cartró. Per al porta a porta es subministraran contenidors de  
diferents volums segons les necessitats de l’establiment per a la fracció resta i  de matèria  
orgànica,  que  aquests  hauran  de  treure  davant  dels  comerços  segons  un  calendari  
preestablert.. Per a la fracció de paper/cartró es demanarà als establiments que dipositin els  
cartrons plegats davant del comerç també segons un calendari concret. 

 

A partir de l’anàlisi dels locals i activitats comercials dels polígons de Bellvei, i tenint en compte  
que és farà la recollida comercial porta a porta per a tres fraccions de residus, l’horari i les rutes  
proposades quedarien reflectides de la següent manera:
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Previsió del nombre d’establiments adherits a cada ruta del Polígon: 

 

 

S’avisarà  als  establiment  que  han  d’utilitzar  les  bateries  de  selectiva  per  a  les  fraccions  
corresponents.  Un mal ús del porta a porta, abocant residus reciclables en la fracció de  
resta pot implicar que no se li faci el servei, havent d’utilitzar els contenidors tancats del  
municipi o havent de tenir un gestor privat.

 

1.11       Campanya informativa i de conscienciació 

 

Es realitzarà una campanya d’informació i conscienciació per a que la ciutadania conegui el  
funcionament del nou sistema de contenidors intel·ligents. Aquesta campanya ha de servir per  
a  que  la  població  prengui  consciència  de  la  importància  de  reciclar  i  que  el  nou  sistema  
promourà l’augment de les fraccions reciclables disminuint la fracció Resta. També servirà per  
reduir els impropis tant d’ENVASOS com d’ORGÀNICA.

La campanya informativa consistirà en els següents punts: 

 

-        Imatge gràfica i eslògan publicitari

 

Es crearà un lema,  un logotip i  una imatge gràfica clara,  senzilla  i  adaptable  als  diferents  
formats comunicatius per identificar la campanya. A partir d’aquí es dissenyaran cartells dinA3,  
tríptics  informatius,  imants informatius,  un roll-up i  pancartes com a reforç  publicitari  de la  
campanya. 

 

-        Bustiatge del tríptic informatiu i d’una carta informativa

 

S’enviarà  per  correu  postal  una  carta  informativa  per  part  de  l’Ajuntament  que  donarà  a  
conèixer la implantació del nou sistema de contenidors intel·ligents i  presentarà les accions  
previstes  per  la  campanya  informativa.  A  més,  aquesta  carta  contindrà  les  dates  de  les  
sessions col·lectives i la informació necessària per recollir el material per poder participar del  
nou sistema.  Després de  l’enviament  de la  carta  es procedirà  a  fer  un  bustieig  del  tríptic  
informatiu

 

-        Anuncis a la premsa
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S’enviarà una nota de premsa als mitjans de comunicació del municipi i comarca per donar a  
conèixer  la  implantació  del  nou  sistema.  Així  com  també  es  preveu  la  realització  d’una  
campanya d’un mes de durada als  mitjans de comunicació  i  premsa local  de la  comarca:  
BaixPenedès.cat  i  El3devuit.  Durant  aquest  mes  es  realitzaran  reportatges,  anuncis  i  
publicacions de banners robapàgines.

 

-        Sessions col·lectives informatives

 

Es  convocarà  a  tots  els  veïns/veïnes  del  municipi  a  assistir  a  les  sessions  informatives  
mitjançant la carta de l’Ajuntament anomenada anteriorment. Es preveu realitzar dues sessions  
en dies i horaris diferents per incloure el màxim de gent possible. Durant aquestes sessions es  
donarà informació als assistents del funcionament del nou sistema de contenidors intel·ligents i  
es resoldrà qualsevol dubte.

 

-        Punt informatiu itinerant 

 

Es preveu la  instal·lació  d’un punt  informatiu  itinerant  un  cop  a la  setmana,  durant  quatre  
setmanes, en punts i horaris de màxima afluència del municipi. 

Mitjançant aquest, dos educadors/es ambientals donaran informació sobre el nou sistema de  
recollida, la separació en origen dels residus, resoldran dubtes, recolliran queixes, incidències i  
propostes de la població.

 

-        Visites porta a porta informatives

 

Es preveu la realització de visites porta a porta als domicilis  del  municipi fins que entri  en  
funcionament el  nou servei.  Amb aquesta iniciativa es preveu fer  arribar  tota  la  informació  
necessària a tots els ciutadans de Bellvei per al bon funcionament del sistema. Les visites es  
faran  a  tots  aquells  veïns  que  no  hagin  assistit  a  les  sessions  informatives  i  els  punts  
informatius abans descrits. 

 

-        Visites als establiments del Polígon Industrial

 

Els dos  educadors/es ambientals  realitzaran  visites  als  comerços  del  Polígon  Industrial  de  
Bellvei per informar-los del funcionament de la recollida porta a porta que se’ls realitzarà a  
partir de la implantació del nou sistema de recollida mitjançant contenidors intel·ligents.

 

 

2. CONDICIONS ECONÒMIQUES

 

Per la posada en marxa d’aquest servei s’han de tenir en compte dues despeses unes dels  
sistemes de tancament i  dels contenidors: 
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1. El cost d’inversió inicial dels sistemes de tancament de contenidors l’assumirà FCC, de  
forma excepcional, al ser la primera posada en marxa del sistema de tancaments. El  
cost total de 66.904,96€ (sense IVA). 

 

2. L’empresa ECOBP, S.L.  s’ofereix  a  l’Ajuntament  de Bellvei  a  amortitzar  l’import  de  
59.618,83 euros (sense IVA) en 10 anys en concepte de la compra de contenidors, el  
cost anual per assumir anualment per part de l’Ajuntament serà de  5.961,88€/anual  
(sense IVA) durant 10 anys, i que en març del 2021, quedarà pendent un valor residual  
d’amortització  de  49.185,53€ (sense IVA) al  valor residual no s’ha inclòs el  pla  de  
finançament, que haurà d’esser abonat a l’empresa ECOBP, S.L.”. 

 

Per una altra banda tenim les despeses d’explotació, tant del sistema de tancaments com dels  
contenidors: 

 

3. Per els sistemes de tancament s’ha estimat un cost d’explotació de 53.461,77€ (sense 
IVA) per l’any 2020, el primer any d’explotació. I per l’any següent, el 2021, el segon  
any d’explotació, s’estimen unes despeses de 38.450,10€ (sense IVA). 

 

4. Per els contenidors s’ha estimat un cost d’explotació de 0.00€ per el primer any. I per  
l’any següent, el 2021 segon any d’explotació, s’estimen unes despeses de 1.371,90€, 
de costos de contenidors comercials, adhesius per als contenidors i cubells per a la  
ciutadania.   

 

EcoBP SL,  facturarà mensualment  a  l’Ajuntament  de Bellvei;  el  cost  de la  incorporació  de  
contenidors els   5.961,88€/anuals (sense IVA)   un total    de 492,82€/mensual (sense IVA), el  
cost  d’explotació  del  servei  de  recollida  selectiva  de  contenidors  intel·ligents,  transport,  
eliminació i gestió de Planta de Transferència de Residus i gestió de Serveis Comuns, segons  
l’import de cànon, determinat a les condicions tècniques-econòmiques.

 

Tanmateix, aquest import de cànon és el resultat d’unes previsions de costos, i per tant, aquest  
import haurà de modificar-se segons els costos reals dels serveis. Amb l’objectiu de regularitzar

la facturació d’acord amb els costos reals, es farà una regularització anual de les factures. Al  
final  de  l’any,  es  farà  una  regularització  final  on  es  contemplaran  tots  els  costos  reals,  i  
s’establirà el nou cànon per a l’any següent. 

 

El  contracte  del  servei  específic  de  contenidor  intel·ligents  acabarà  amb  la  durada  de  la  
Societat prevista per a març de 2021.

 

Els detalls de les estimacions econòmiques es detallen en les següents taules: 

PRESSUPOST: 
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En lloc cost per assumir anualment l’Ajuntament fins l’any 2021 queda com cost per assumir 
anualment fins l’any 2021.

 

El  cost  d’inversió  inicial  del  sistema  de  contenidors  intel·ligents  és  farà  càrrec  l’empresa 
privada FOMENTO CONTRATAS (FCC), accionista majoritari d’EcoBP S.L, amb un cost total  
de 66.904,96€. 
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(Preu sense IVA)

 

El cost d’explotació del sistema de contenidors intel·ligents l’assumirà l’Ajuntament de Bellvei,  
ha de assegurar-se de tenir el crèdit suficient per aquesta. El primer any és fa una estimació de 
53.461.77€ i el segon any d’explotació de 38.450.10€. El cost del servei serà proporcionals al  
oment en que s’iniciï l’activitat.

 

 

 Inversió i despeses d’explotació de la incorporació de contenidors.

 

Per una altra banda, tenim els costos derivats de la compra de contenidors. Aquest l’assumirà 
també l’Ajuntament de Bellvei. 
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(Preu sense IVA)

 

Aquest pressupost del cost d’inversió inicial per la compra de contenidors és una estimació amb 
un supòsit del que pot costar finançar aquesta compra. Una vegada aprovat aquest annex al 
conveni es sabrà els valors de finançament per la inversió inicial de la compra de contenidors. 
Per  tant,  l’empresa EcoBP, SL, s’ofereix a l’Ajuntament de Bellvei  amortitzar  aquest  cost  a 
menor cost de finançament.
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(Preu sense IVA)

 

Comparativa entre els costos d’eliminació amb el servei de recollida actual i amb el servei de 
recollida amb contenidors intel·ligents:

 

1. Estimant una previsió d’evolució de la selectiva amb els contenidors intel·ligents: 
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1. Els costos per assumir serien de: 
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2. Amb una viabilitat de: 

 

-        Any de recuperació de la inversió: 
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Percentatge de selectiva per què la inversió sigui rentable
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Aquestes  dades  poden  modificar-se  en  funció  del  %  de  recollida  selectiva,  per  tant, 
l’Ajuntament ha d’assumir els riscos, de que la recollida no sigui tan eficient els primers anys 
del  servei,  això  comporta  que  els  costos  d’eliminació  també  pateixen  variacions.  En 
conseqüència també farà variar els anys d’amortització del servei. 

 

El Consell Comarcal no assumeix cap despesa amb la signatura del present conveni.

 

3. Taula d’amortitzacions de la compra de contenidors:
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4. Estudi de taxa de residus i Bonificacions associades:

 

En aquest apartat es fa una estudi estimatiu de les taxes d’escombraries que s’haurien d’aplicar 
associant-les a les bonificacions  per  fer  un bon ús del  sistema de tancaments  intel·ligents 
proposats. 

 

A continuació s’exposa la metodologia o criteri seguit per l’estudi: 

 

a) Quota del pressupost anual amb el nou sistema complint les dades de residus selectius 
estimats / núm. habitants. 

b)  Quota  del  pressupost  anual  amb  el  nou  sistema  amb  les  dades  actuals  de  residus 
selectius / núm. habitants. 

c) La diferencia de cada any entre a) i b) és la bonificació a aplicar si compleixen els mínims 
requisits que més endavant s’exposen. 

 

Les dades justificatives dels percentatges de BONIFICACIÓ són:

 

 

 

 

Les taxes actuals extretes de la informació de l’Ajuntament són:
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Les taxes a aplicar, un cop iniciada la recollida amb els tancaments intel·ligents, serien (a criteri 
de l’Ajuntament):

 

 

Els requisits mínims per gaudir de la bonificació:

 

Una proposta de ECOBP seria que el pagament de les BONIFICACIONS fossin a any vençut. 
Amb les dades definitives de l’any anterior, es premiarien les bones pràctiques.

 

 

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, hem mirat aquest Conveni, a nivell polític 
hem parlat  d’aquest  tema; és una proposta arriscada s’ha de implementar  aquest  tipus de 
reciclatge i el compromís de fer-ho. El nostre vot és a favor.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que, ahir va arribar l’informe ECOBP, SL sobre la recollida del  
poble i de tota la Comarca, reciclem bé. El problema està en el Polígon Industrial és el 8%, és  
normal hi ha la deixalleria, és farà la recollida porta a porta e intentaran fer la recollida. Es una 
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aposta forta, ECOBP fa inversions importants i s’ha de tirar endavant.

Vull recalcar d’acord amb l’informe de Secretaria en quant s’acabi el servei, el març del 2021 
que estiguem tots  d’acord de que, els valors  residuals de 50.000 euros de la compra dels 
contenidors es faci càrrec l’empresa que es faci càrrec les condicions econòmiques que s’haurà 
de pagar a ECOBP sigui l’empresa que sigui; s’ha d’assegurar la viabilitat d’aquest servei.

Pren la paraula la Sra. Nuria Güell dient que, l’empresa que surti de fer la recollida selectiva es 
faci  càrrec aquesta despesa  del  valor  residual  de la compra dels contenidors a l’empresa 
ECOBP; SL.; que es consti a l’Acta.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 10 corresponent als grups polítics municipals (05 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del 
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.
Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat 
dels presents.

 

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde dóna per acabada la sessió quan són les vuit 
hores i quaranta-sis minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el que s’ha  
tractat i dels acords adoptats s’estén aquest document que un cop aprovat serà transcrit al llibre 
d’actes oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local vigent. 

 

Com secretari de la corporació en dono fe.

L’alcalde                                                            El secretari interventor 
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