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MODIFICACIÓ DEL 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, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

INTERVENEN 

 

 

D’una banda el Sr. Ricard Torralba i Llauradó, President del Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Occidental, en virtut del nomenament aprovat pel consell plenari en sessió 

del dia 7 d’octubre de 2015, i amb les facultats atorgades per l’article 11 dels vigents estatuts 

del consorci; que actua en nom i representació del Consorci per a la Gestió de Residus del 

Vallès Occidental, amb NIF P0800121F, assistit per la Secretària del Consorci, la Sra. Mònica 

Clariana Nicolau, que dóna fe de l'acte. 

 

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

Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona, S.A. (TRARGISA), societat integrada 

pels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, amb domicili al Paratge de Campdorà s/n, de 

Girona (17461), proveït del NIF A17068511.  

 

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

de pròrroga de Conveni de col·laboració i,  

 

EXPOSEN 

 

 

I. Que el passat 27 de desembre de 2017, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 

Occidental i TRARGISA, van subscriure un conveni de col·laboració per a l’ús de les 

infraestructures de gestió de residus municipals; amb l’objecte de poder dur a terme el 

tractament, durant el procés de reforma i optimització de la planta incineradora de Campdorà, 

de la fracció Resta -provinent dels citats municipis- al CTR-Vallès. 

 

II. A la clàusula setena del citat conveni es va establir que la vigència del mateix aniria des de 

la data de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2019 i que, per acord de les parts es 

podria acordar, abans de la seva finalització, un nou període addicional de vigència. 

 

III. En data 19 de febrer de 2019, l’entitat TRARGISA ha sol·licitat al Consorci per a la Gestió 

de Residus del Vallès Occidental que acordi aprovar la modificació de la clàusula setena del 

conveni, en el sentit de modificar la seva vigència ampliant-la fins el 31 de desembre de 2021, 

com a conseqüència dels endarreriments que hi ha hagut en les actuacions de reforma de la 

planta.  

 

IV.- Per la seva banda, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental te la 

voluntat de seguir facilitant a TRARGISA el tractament de la fracció Resta  provinent dels 

municipis de  Girona, Salt i Sarrià de Ter.  

 

Per tot això les parts, en la representació que ostenten,  
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ACORDEN 

 

Primer.-  Modificar la clàusula setena del Conveni de col·laboració, signat en data 27 de 

desembre de 2017, entre el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i la 

societat pública Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona, S.A. 

(TRARGISA) per a l’ús de les infraestructures de gestió de residus municipals, en el sentit 

d’ampliar la seva vigència  fins el 31 de desembre de 2021. 

 

Segon.- Mantenir la resta de clàusules del Conveni de col·laboració per a l’ús de les 

infraestructures de gestió de residus municipals, signat per les parts en data 27 de desembre 

de 2017, en tot allò que no s’oposi als presents Acords. 

 

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat exemplar i a un 

sol efecte en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament del present document. 

  

Pel Consorci per a la Gestió   

de Residus del Vallès Occidental,                                    Per TRARGISA, 

 

 

 

 

 

 

Ricard Torralba i Llauradó                                             Eduard Berloso i Ferrer           

 

President                                                                       Conseller delegat                            

  

 

 

                                                      En dono fe, 

 

 

 

 

 

 

           Mónica Clariana Nicolau  

 

            Secretària del Consorci 
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