
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

DEL VALLÈS OCCIDENTAL I LA SOCIETAT PÚBLICA TRARGISA PER A L’ÚS DE LES 

INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS  

  



A Terrassa, 27 de desembre de 2017  

 

INTERVENEN  

 

L’Il·lustríssim Senyor Ricard Torralba i Llauradó president del Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Occidental, en ús de les atribucions de l’ens local que presideix, amb 

domicili a la Carretera N-150, Km. 15, 0227 de Terrassa, proveït de NIF P-0800121-F.  

 

El senyor Eduard Berloso i Ferrer Conseller Delegat de la societat pública TRARGISA, societat 

integrada pels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, amb domicili a Paratge de 

Campdorà s/n, de Girona (17461), proveït de NIF A17068511. 

 

Les parts es reconeixen mútuament la plena capacitat legal per atorgar el present Conveni de 

col·laboració i,  

 

EXPOSEN  

 

I. Que el Consorci per a la gestió de Residus del Vallès Occidental (en endavant el Consorci) 

és l’ens titular del Centre de Tractament de Residus del Vallès (CTR-Vallès), ubicat al terme 

municipal de Vacarisses, el qual inclou les instal·lacions necessàries per al correcte tractament 

de la fracció Resta, previ a la disposició del rebuig.  

 

El Consorci és competent en el tractament dels residus municipals no metropolitans que són 

generats a l’àmbit de la comarca del Vallès Occidental.  

 

II. Que la societat pública TRARGISA té per objecte la prestació dels serveis relacionats amb 

l’eliminació dels residus municipals i assimilables així com el de la prestació dels serveis 

relacionats amb el sanejament i el cicle integral de l’aigua.  

 

L’àmbit d’actuació de la societat és el dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter per a les 

prestacions en matèria de residus i el del sistema del sanejament de Girona per a les de 

sanejament, sense perjudici de l’extensió de l’àmbit a altres àrees a les que tècnicament resulti 

possible. 

 

III. Que és voluntat d’ambdues parts promoure la millor gestió possible per als residus de la 

seva competència, vetllant pel millor compliment possible de la normativa sectorial vigent i en el 

marc del model de gestió de residus que es defineix a Catalunya.  

 

En aquest marc, donada la necessitat de gestionar correctament els residus generats, de forma 

transitòria, per motiu de l’aturada de l’activitat per reforma i optimització de la planta 

incineradora de Campdorà, és convenient establir acords de col·laboració per compartir les 

instal·lacions disponibles de servei públic.  

 

IV. Que donada la important disminució en la generació de residus, la capacitat del CTR-Vallès 

esdevé excedentària per la comarca del Vallès Occidental, fent possible en aquest context que 

de forma temporal sigui ampliat el seu àmbit de gestió planificat. D’aquesta forma es pot donar 

resposta al servei de tractament necessari durant l’aturada prevista per reforma i optimització 

de la planta de Campdorà.  

 

V. La transferència de residus per al seu tractament al CTR-Vallès ha de permetre la seva 

òptima gestió i el compliment normatiu del marc vigent pel que fa a la gestió dels residus 

municipals.  

 



Les parts, en la representació que ostenten, atorguen el present Conveni de col·laboració que 

es regirà pels següents,  

 

ACORDS  

 

1. OBJECTE I NATURALESA JURÍDICA DEL CONVENI  

 

L’objecte del conveni és establir els acords territorials de col·laboració entre les parts 

signatàries per tal de poder mantenir de forma adequada el servei públic de tractament de la 

fracció Resta de l’àmbit de la societat TRARGISA, mentre duri el procés de reforma i 

optimització de la planta incineradora de Campdorà.  

 

La naturalesa jurídica és la d’un conveni de col·laboració, d’acord amb el que preveu l’article 

108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya i els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Resta, per tant, exclòs de l’àmbit d’aplicació de la 

legislació de contractes de les administracions públiques.  

 

2. ENTITATS SIGNATÀRIES DEL CONVENI  

 

Les entitats que promouen els acords de col·laboració del present conveni són:  

 

- Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental.  

- TRARGISA, societat mercantil amb capital públic (100%).  

 

3. OBLIGACIONS I COMPROMISOS  

 

 Del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental:  

- Com a titular del CTR-Vallès, establir els acords amb el concessionari del servei per tal 

d’admetre la fracció Resta generada a l’àmbit de competència la societat pública TRARGISA, 

fins a un màxim de 31.500 tones anuals, a partir de l’1 de gener de 2018, o des de la data de 

signatura d’aquest Conveni, i fins al 31 de desembre de 2019. La data de finalització podrà 

anticipar-se en cas de finalització del procés de reforma i optimització de la planta de 

Campdorà. Aquest acord inclourà la garantia que la descàrrega es podrà realitzar al CTR 

Vallès de forma ràpida i àgil, així com la realització del correcte tractament del residu, incloent 

la gestió del rebuig.  

- Participar en la Comissió de Seguiment per a coordinar les tasques de col·laboració objecte 

del present conveni.  

 De la societat pública TRARGISA  

- Aportar al CTR-Vallès la fracció Resta del seu àmbit de servei, fins a un màxim de 31.500 

tones anuals, en el benentès que en tingui encomanada la gestió, a partir de l’1 de gener de 

2018, o des de la data de signatura d’aquest Conveni, i fins al 31 de desembre de 2019. La 

data de finalització podrà anticipar-se en cas de finalització del procés de reforma i optimització 

de la planta de Campdorà.  

 



- Gestionar la transferència i el transport de la fracció Resta fins al CTR Vallès.  

- Participar en la Comissió de Seguiment per a coordinar les tasques de col·laboració objecte 

del present conveni.  

 

4. RÈGIM ECONÒMIC  

 

El preu del servei de tractament de la fracció Resta aportada al CTR-Vallès per l’any 2018, que 

serà aplicat per als residus que hagin estat transferits des de l’àmbit de TRARGISA, serà de 

61,61 €/t. més la repercussió del cànon sobre la disposició del rebuig del residu municipal (es 

realitzarà amb el valor contractual del 53% de rebuig) tal i com estableixi en cada moment la 

normativa aplicable de la Generalitat de Catalunya. A aquest preu final se li haurà d’afegir l’IVA 

corresponent. 

El preu s’actualitza anualment d’acord amb la fórmula que figura a l’annex 1 o en la que de 

comú acord adoptin la UTE CTR-Vallès i el Consorci. En tot cas, el preu serà el mateix que 

s’apliqui als municipis del Vallès Occidental. 

El preu final inclou tots els conceptes del tractament, gestió de rebuig i cànons aplicables.  

El retorn del cànon de les tones aportades per TRARGISA serà abonada a aquesta empresa 

en el moment en que l’Agència de Residus de Catalunya el faci efectiu.  

 

5. COMISSIÓ DE SEGUIMENT  

 

Mitjançant el conveni es formalitza la creació d’una Comissió de Seguiment, la qual té per 

objecte compartir la informació sobre el funcionament de les instal·lacions i altres aspectes 

tècnics i econòmics que hi estiguin relacionats.  

 

En concret, qualsevol canvi respecte a les prescripcions del present conveni, incloent canvis 

dels acords econòmics que hi són establerts, hauran de ser sotmesos a consulta de la 

Comissió de Seguiment i hauran de quedar reflectits en la corresponent addenda de 

modificació del text del conveni.  

 

La Comissió serà integrada per:  

 

 2 membres en representació del Consorci.  

 2 membres en representació de TRARGISA.  

 

La Comissió de Seguiment es reunirà de forma ordinària semestralment, sense perjudici de 

l’establiment de sessions extraordinàries sempre que es determini la necessitat.  

 

6. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI  

 

Aquest conveni es podrà resoldre:  

 

- Per mutu acord de les parts.  

- Per incompliment de qualsevol de les obligacions establertes.  

- Per impossibilitat d’aconseguir el seu objecte o finalitat prevista.  

- Per modificacions en el cronograma d’actuacions de les millores en la planta de Campdorà, o 

alteracions en el projecte, que impliquin finalitzar l’aturada de la planta i iniciar l’activitat.  



- Per qualsevol causa de resolució prevista en aquest conveni o en el marc normatiu.  

 

7. VIGÈNCIA DEL CONVENI  

 

Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 

2019.  Durant la vigència del conveni, és molt possible que la transferència de residus per al 

seu tractament al CTR-Vallès, sigui aturada per la impossibilitat de realitzar la transferència des 

de les instal·lacions de TRARGISA durant un període de entre dos i quatre mesos, donat el 

cas, es comunicarà amb un mes d’antelació com a mínim.   

 

Per acord de les parts es podrà acordar, abans de la seva finalització, un nou període 

addicional de vigència.   

 

Alhora si TRARGISA preveu finalitzar amb anterioritat els serveis facilitats pel Consorci abans 

del període planificat, aquesta decisió es comunicarà amb anterioritat, amb un període no 

inferior a un mes, i no meritarà cap mena d’indemnització o compensació a favor del Consorci 

ni de la concessionària del servei. 

 

8. RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES  

 

El present Conveni té naturalesa administrativa, i regeix en la seva interpretació i 

desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 

seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan sigui necessari les parts podran 

acollir-se a la jurisdicció contenciosa-administrativa.  

 

9. PUBLICITAT I TRAMESA DEL CONVENI  

 

De conformitat amb allò establert a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, els ens 

locals signataris del Conveni donaran trasllat d’una còpia del mateix, així com dels 

corresponents acords d’aprovació, a la Direcció General d’Administració Local del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals.  

 

En compliment del previst a l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, caldrà donar a aquest conveni la 

publicitat i informació exigides i, en particular, publica’l al Registre de convenis de col·laboració 

i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el portal de la transparència.  

 

Així mateix, tenint en compte que el compromís econòmic d’aquest conveni supera els 600.000 

€, caldrà remetre’l telemàticament a la Sindicatura de Comptes, en compliment del previst a 

l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  

 

 

 

 

 

Sr. Ricard Torralba LLauradó 

President  

Consorci per a la Gestió de  

residus del Vallès Occidental. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer  

Conseller Delegat  

TRARGISA.  
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