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Af'ROVAT PER L'IJUNTAMENT EN PLE

DE DATA 3 O MAIG 2017••
DICTAMEN

Identificació de I'expedient

Atribuir la competencia de ge5ti6 de determinats residus en favor del Cansorei per a la Gestió deIs
Residus del Valles Oriental.

Fets :

La recollida j el traetament de residus és una competencia municipal de prestació obligatoria prevista
en la normativa reguladora del régim local i en la própia L1eide residus.

La gestió deis residus de paper i cartró d'origen comercial generats al municipi va ser objecte d'un
conveni específic de desplegament de I'atribució de I'exercici de la competencia amb el Consorci per a
la Gestió deis Residus del Valles Oriental l'any 2005. En aquest conveni, mitjan(f3nt una addenda' es
va afegir la recollida del 'paper/cartró generat a les dependencies municipals. La vigencia d'aquest
conveni va finalitzar el31 de desembre de 2014, i des d'aquella data el Consorci continua prestant el
servei pero sense cobertura jurídica que l'empari.

O'es de I'any 2013 el Consorci també presta el servei de tractament i eliminació deis residus
voluminosos i de fusta que són recollits pels serveis gestionats per les empreses adjudicataries del
servei de recollida de residus municipals i que són dipositats a la deixalleria sud. El posterior
tractament deis mateixos i I'eliminació deis materials resultants van ser objecte d'un conveni específic
que es venia renovant per anys successius. Malgrat tot, des de I'any 2014 aquest conveni tampoc no
ha estat objecte de renovació.

a I'agrupació de tots
deis Residus del Valles

O'altra banda, el Consorci realitza el servei de recollida de les dues bateries de contenidors soterrats
de recollida selectiva ubicats a la Pla<;:ade la Corona amb un equip especific, dotat de camió, xofer i
operario Aquest servei no es pot realitzar amb els equips ordinaris del servei solidari per les especials
característiques de la seva ubicació, amb uns costos superiors que han d'anar a carrec d
l'Ajuntament.

Es considera convenient procedir a la regularització d'aquestes situacions de
els serveis abans descrits en un únic conveni amb el Consorci per a la Ges
Oriental.

Finalment, existeix tot un seguit de fraccions de residus diversos, com ara els provinents d aetivitat
ordinaria de la UOS, tant de les propies dependéncies com de les actuacions que es rea' en la via
pública, o d'altres dependencies municipals, els generats al cementiri municipal, í ev tualment,
abocaments incontrolats que es produeixen al terme municipal, que es venien gesti ant mira
recurs a contractacions menors efectuades a diverses empreses privades.

El conveni preveu I'existencia de cinc annexes, reguladors dé cadascuna de les prestacions a
executar i I'import anual a satisfer o bé els preus unitaris a aplicar, segons el cas. Aquests imports
seran objecte de revisió anual, per tal de recollir les variacions a I'al<;:ao a la baixa deis costos



57.553,32£
16.738,78 €

vinculats.
Per a la quantifjcació del cost del conveni en aquells serveis en que el cost es determina en base a
preus unitaris ,s'han fet unes estimacions de quantitats i fraccions anuals en base als histories de que
disposem. '

D'altra banda, també es contempla la gestió deis residus valoritzables a preus de mercat que
comportara una compensació economica en favor de I'Ajuntament en funció deis materials i quantitats
recollits.

El cost anual maxim previst del conveni sera de 92.376,99€, exempt d'lva, segons el detall per
annexes que s'indica en el següent quadre:

Aplicació pressupostaria Annex Import
J3110 16211 22700 1 Paper/cartró origen comercial 25.847,60
J3110 16211 22700 2 Papere res de pendencies 8.398,21

Subtotal aplicació pressupostarié 34.245,81
J3110 16230 22700 3 Voluminosos 19.241,30
J3110 16230 22700 4 Vid re, paper/cartró i envasos pI. Corona 27.058,68
J3110 16230 22700 5 Residus UOS, cementiri, abocament i altres 11.831,20

Subtotal aplicació pressupostaria 58.131,18
Total conveni 92,376,99

La durada del conveni sera de quatre anys, amb efectes des de I'ú de gener de 2017 fins al 31 de
desembre de 2020, podent ésser prorrogat per,quadriennis successjus.

El reconeixement de les obligacions corresponents als serveis prestacions durant I'exercici 2016, que
no disposaven de consignació pressupostaria pero que han estat efectivament prestats pel CGRVO
ascendeixen:

- servei de gestió deis residus de paper i cartró d'origen
- servei de gestió de voluminosos

i aniran a carrec de les aplicacions pressupostaries J3110.16211.22700 i J3110.16230.22700

Fonaments de dret

L'article 26.1 de la L1ei7/1985, de 4 d'abril, reguladora de les bases del regim local (LBRL).

L'articJe 67 del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la L1ei
municipal j de regim local de Catalunya (TRLMRLC).

L'articJe 42 del Text refós de la L1ei reguladora deis residus de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2009, 'de 21 de julio!.

Es propasa al Pie

Primer.- Aprovar el conveni d'atribució de I'exercici de la competencia de gestió de determinats
residus en favor del Consorci per a la Gestió deis Residus del Valles Oriental, que es transcriu a
continuació, d'acord.amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats:

"CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L'ATRIBUCI6 DE L'EXERCICI DE LA COMPETÉNCIA DE
L'AJUNTAMENT bE GRANOLLERS DE GESTIÓ DELS RESJDUS MUNICIPALS I DELS RESIDUS
COMERCIALS AL CONSORCI PER A LA GESTI6 DELS RESIDUS DEL VALLÉS ORIENTAL

REUNITS

D'una part, el senyor Joan Daví Mayal, president del Consorci per a la Gestió deis Residus del Valles
Oriental, assistit pel secretari de I'entitat, senyor Jordi VenClrell iRos



1, de I'altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers, assistit
per la secretaria de la Corporació, senyora

INTERVENEN

El president del Consorci per a la Gestió deis Residus del Valles Oriental en virtut del que disposa
l'article 11 deIs seus Estatuts, facultat expressament per a aquest acte per acord de la Comissió
Executiva.

L'alcalde president de l'Ajuntament de Granollers, en virtut del que disposa I'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local.

El secretari i la secretaria, també per raó del carrec i per donar fe de I'acte, en virtut del que disposa
I'article 113, regla 6a, del text refós de les disposicions legals vigents en materia de regim local,
aprovat mitjant;ant el Reial decret legistatiu 781/1986, de 18 d'abril.

Els compareixents es reconeixen mútuament la capacitat legal necessMa per atorgar aquest conveni
i, per aquesta raó,

MANIFESTEN

1. Que el Consorci per a la Gestió deis Residus del Valles Oriental, .en endavant, el CONSORCI-,
és una entitat de naturalesa associativa i de caracter local constituIda per a la creació, gestió i
prestació de forma unificada de les activitats i deis serveis en materia de residus, que són de la
competencia deis ens que I'integren.

2. Que l'Ajuntament de Granollers, -en endavant, I'AJUNTAMENT-, en sesslo plenaria
extraordinaria de 10 de mare; de 1998, va aprovar la constitució del CONSORCI, així com lIurs
Estatuts.

3. Que el CONSORCI gaudeix de personalitat jurídica propia i de plena capacitat jurídica i d'obrar
per crear ¡gestionar serveis i activitats dintre de I'ambit de les seves finalitats estatutaries, per a la
qual cosa pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de regim
local. '

4. Que Serveis Ambientals del Valles Oriental, Societat Anónima, -en endavant, SAVOSA-, és una
societat de capital íntegrament de titularitat del CONSORCI, que té per objecte, entre d'altres, la gestió
i la realització d'activitats i competencies en materia de recollida i tractament de residus.

5. Que el 19 de maig de 2005, la Comissió Executiva del CONSORCI va aprovar el contingut i
signatura del Conveni de desplegament de I'atribució de I'exercici de la competencia de I'Ajuntament
de Granollers de gestió deis residus de paper i cartró d'origen comercial al Consorci, que estenia /
seus efectes fins el 31 de desembre de 2005. El conveni es va signar el 5 d'octubre 2006. s'ha
prorrogat per anualitats successives. Juntament amb I'aprovació de la prórroga de 010, la
Comissió Executiva del CONSORCI va aprovar una segona addenda per regular el se recollida
de paper a les entitats municipals.

Les prorrogues corresponents als anys 2015 i 2016 no foren signades; no s ,el CONSO el
ha prestat a I'AJUNTAMENT els serveis de recollida de paper i cartró d' . n comercial i de recollida
de paper a les entitats municipals objecte del conveni descrit en aquest epígr~f.

Per raó d'aquest conveni, resten pendents de pagament per part de I'AJUNTAMENT al CONSORCI,
les factures corresponents els serveis prestats durant I'any 2016, que es relacionen a continuació:

Data Núm. factura Imoort
31/01/2016 3374.16 4.940,00 euros
29/02/2016 3582.16 4.940,00 euros
31/03/2016 3665.16 4.508,33 euros
30/04/2016 4096.16 4.796,11 euros
31/05/2016 4180.16 4.796,11 euros



30/0612016
31/07/2016
31 08/2016
30/09/2016
31/10/2016
30/11 .2016
31/12/2016

4392.16
4712.16
4920.16
5115.16
5442.16
5676.16
6094.16

TOTAL

4.796 11 euros
4.79611 euros
4.79611 euros
4.79611 euros
4.79611 euros
4.796 11 euros
4.796 11 euros
57.55332 euros

6. Que el 25 de gener de 2013, la Comjssió Executiva del CONSORCI va aprovar el contingut i
signatura del Conveni de desplegament parcial de l'atribució de I'exercici de la competéncia de
I'Ajuntament de Granollers de gestió de la fracció voluminosos d'origen doméstic deis residus
municipals i assimilables i la cessió d'un bé immoble al Consorci, que estenia els seus efectes fins el
31 de desembre de 2013. El 30 de juliol de 2013, el Pie de t'AJUNTAMENT va aprovar I'esborrany del
conveni, no obstant el document del conveni no consta signat. Aquesl conveni s'ha prorrogat per
anualitats successives.

Les prorrogues corresponents als anys 2015 i 2016 no foren signades; nogensmenys, el CONSORCI
ha prestat a I'AJUNTAMENT els serveis objecte del conveni descrit en aquest apartat.
Per raó d'aquest conveni, resten pendents de pagament per part de I'AJUNTAMENT al CONSORCI
les factures corresponents els serveis prestats durant I'any 2016, que es relacionen a continuació:,

Data
2510212016
25/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
18/04/2016
18/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
22/06 2016
22/06/2016
30/062016
30/06/2016
31 08/2016
31 08/2016
30 09/2016
30/09/2016
30709/2016
30/09/2016
29/11/2016
29/11/2016
30 12 2016
30/12/2016
31/12 2016
31/12/2016

TOTAL

1m rt
512 84 euros
801 65 euros
532 58 euros
832 87 euros
556 36 euros
870 63 euros
471 64 euros
73741 euros
S95 34 euros
931 15 euros
591 90 euros
925 99 euros
55925 euros
874 97 euros
528 89 euros
827 77 euros
51683 euros
80883 euros
58490 euros
914 48 euros
474 S4 euros
742 69 euros
60272 euros
942 55 euros
16.73878 euros

7. Que la Comissió Executiva del CONSORCI, en sessió 5 de maig de 2017, va aprovar la
formaljtzaci6 d'aquest convenio

8. Que el Plefla Junta de Govem de I'AJUNTAMENT, en sessió de de 2017, va aprovar la
formalitzaci6 d'aquest convenio

CONSIDERACIONS JURIDIQUES

1. Els articles 26.1 de la lIei 711985, de 4 d'abril, reguladora de les bases del réglm local (LBRL), i
67 del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text ref6s de la lIei municipal i de
régim local de Catalunya (TRLMRLC), disposen que la recol1idade residus és un servei que ha de ser
prestat per tots els munlcipis i que el servei de tractament de residus ho ha de ser en municipis de
poblaci6 superior a 5.000 habitants.

•



2. L'article 42 del Text refós de la L1ei reguladora deis residus de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de julio1, disposa que la gestió deis residus municipals és una competencia
propia del municipi, que ha de prestar, com a mínim, el servei de recollída, de transport, de valorització
i de disposició del rebuig d'aquests residus.

3. L'article 1 deIs Estatuts del CONSORCI aprovats definitivament pel Pie del Consell Comarcal del
Valles Oriental en data 11.03.1998 (Publicació en el DOGC núm. 2.613 de 3 d'abril de 1998 i al BOPB
núm. 69 de 21 de marc; de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci per a la Gestió deIs
Residus del Valles Oriental en data 25 de maig de 1999 (Publicada la modificació en el BOPB núm.
175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999), estableix que es
constítueix com a entitat pública de caracter associatiu i amb personalitat jurídica propia, per a la
creació, gestió i prestació, de forma unificada, de serveis i aetivitats d'interes comú en materia de
residus a la comarca del Valles Oriental, que són de la competencia deis ens intl:~grats al Consorci i,
molt especialment, les competencies en la materia que.els assigni la normativa en cada momento

4. L'article 2 deis Estatuts del CONSORCI, qua n estableix que aquest pot emprar qualsevol de les
formes de gestió de serveis que preveu la legislació de regim local.

5. Els articles 85 de la LBRL i 249.1 del TRLMRLC quan disposen que els serveis públics locals es
poden gestionar directament o indirectament.

6. L'article 10 j) deis Estatuts del CONSORCI, pel que fa a la competencia de la Comissió Executiva
per exercir totes aquelles atribucions no expressament assignades a altres organs pels estatuts, aixi
com exercitar totes aquelles funcions que el Consell Plenari li delegui.

D'acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts subscriuen
aquest conveni que subjecten als següents,

PACTES
Primer. Aquest conveni té per objecte el desplegament de I'atribució de I'exercici de la competencia de
I'AJUNTAMENT al CONSORCI en relació amb la gestió deis residus municipals següents;

1. Paper i cartró d'origen comercial i envasos de la plataforma de la deixalleria de Granollers sud,
d'acord amb les condicions tecniques establertes a I'Annex 1.
2. Paper de les dependencies municipals, d'acord amb les condicions tecniques establertes a
l'Annex 11.
3. Voluminosos ¡fusta d'origen domestic deis residus municipals i assimilables, d'acord amb les
condicions tecniques establertes a l'Annex 111.
4. Vid re, paper i cartró i envasos lIeugers deIs contenidors soterrats a la Plac;a de la Corona,
d'acord amb les condicions tecniques establertes a l'Annex IV.
5. Específics: residus procedents de la Unitat Operativa de Serveis Municipals, residus banals
abandonats de forma ¡ncontrolada a la via pública, residus banals de la caixa ubicada al cemen' i
plles deis comerc;os i dependencies municipals, d'acord amb les condlcions tecniqu s estab es a
l'AnnexV.

Nogensmenys, es podran incorporar mitjanc;ant addenda els serveis addicionals que

Segon. La gestió deis residus municipals indicats en el pacte anterior que a
comprén, en funció de la tipologia de residu i d'acord amb les condicions te .
Annexos I a V d'aquest conveni, els serveis de:

1. Recollida, entenent com a tal, segons la redacció de I'article 3.2 a) del Text refós de la L1ei
reguladora deis residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de julio!, I'operació consistent en
recollir, classificar o agrupar residus per transportar-los, d'acord amb la forma establerta en els
Annexos I a V del present document.
2. Transport, entenent com a tal, segons la redacció de I'article 3.2 b) del Text refós de la L1ei
reguladora deIs residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, I'operació de trasllat deIs
residus des dellloc de recollida fins a les plantes de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
3. Valorització, entenent com a tal, segons la redacció de I'article 3.1 f) del Text refós de la L1ei



reguladora deis residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, qualsevol deis processos
enumerats per I'annex 11.8 de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE, de 24 de maig, per la qual
s'adapten els annexos II.A i II.B de la Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i publicats en I'annex
1.8 de I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.
4. Tractament, entenent com a tal, segons la redacció de I'article 3.3 d) del Text refós de la L1ei
reguladora deIs residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de 'juliol, J'operació o conjunt
d'operacions de canvi de característiques físiques, químiques o biológiques d'un residu per tal de
reduir o neutralitzar les substancies perilloses que conté, recuperar-ne matéries o substancies
valoritzables, facilitar-ne I'ús com a font d'energia o afavorir-ne la disposició del rebuig.
5. Gestió de les compensacions económiques fixades amb els sístemes integrats de gestió
Ecoembalajes España, SA, i Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio; aixi com,
en el seu cas, el retorn del canon sobre la deposició de residus.

Tercer. El CONSORCI presta els serveis de recollida i transport derivats d'aquest conveni mitjanc;ant
SAVOSA, que també gestiona les compensacions economiques fixades amb els sistemes integrats de
gestió Ecoembalajes España, SA, i Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio; i
el retorn del canon sobre la deposició de residus, d'acord amb les condicjons técniques de cada servei
establertes als l' Annexos I a V d'aquest conveni.

Els serveis de tractament i valorització derivats d'aquest conveni es realitzaran mitjanc;ant gestor
autoritzat per l'Agéncia de Residus de Catalunya en funció de la tipologia de residuo

Les condicions técniques deis serveis objeete d'aquest conveni poden ser modificades previ acord
d'ambdues parts.

Quart. L'AJUNTAMENT podra sol.licitar al CaNSaRCI mitjanc;ant correu electronic adrec;at a
cresidusvo@cresidusvo.cat la realització d'hores addicionals deis serveis o.bjeete d'aquest conveni
per atendre necessjtats puntuals i extraordinaries, sense necessitat de modificar les condicions
técniques deis respectius serveis. El CONSORCI comunicara a l'AJUNTAMENT mitjanc;ant correu
electr6nic adrec;at a serveis@ajuntament.granot1ers.cat, la possibilitat de realitzar aquestes hores
extraordin¿uies així com el seu cost en el termini de 24 hores.

De la mateixa manera, el CaNSORCI comunicara a I'AJUNTAMENT mitjanc;ant el correu indicat al
paragraf anterior, les hores addicionals deis serveis objecte d'aquest conveni que consideri
necessaries realítzar en sup6sits puntuáis j extraordinaris per a la correcta prestació del serveis i el
seu cost. En aquest cas, I'AJUNTAMENT mitjanc;ant el correu electrónic del CONSORCI indicat en el
paragraf anterior, haura d'autoritzar la realítzació d'aquestes hores en el termini de 24 hores.

Cingué. L'AJUNTAMENT, cedeix de forma gratuTta al CONSORCI un bé moble denominat Roller Pack
per triturar i compactar la fracció voluminosos, que la seva empresa adjudicataria va instal.lar sense
cost per les parts ni per SAVOSA a la DeixalJeria de Granollers Sud.

El manteniment j la coordinació deIs treballs d'instaHació pel funcionament correcte del Roller Pack és
per compte del CONSORC!.

Sise. Per a la gestió deis residus municipals de paper i cartró d'orígen comercial i envasos de la
plataforma de la deixalleria de Granollers sud, I'AJUNTAMENT haura d'abonar al CaNSORCI I'any
2017 I'import establert a l'Annex I d'aquest conveni, en dotze mensualitats d'igual import cada una.

Per a la gestió del paper de les dependéncies municipals, I'AJUNTAMENT haura d'abonar al
CONSORCI I'any 2017 I'import establert a l'Annex II d'aquest conveni, en dotze mensua1ítats d'igual
import cada una.

Per a la gestió deis voluminosos i fusta d'origen doméstic deis residus municipals i assimilables i deis
residus especifics, I'AJUNTAMENT haura d'abonar al CONSORCI I'any 2017 els preus unitaris que
resulten deis Annexos 111i V d'aquest conveni, per mensualítats venc;udes.

Per a la gestió deis residus de vid re, paper i cartró i envasos lIeugers deis contenidors soterrats a la
Plac;a de la Corona, I'AJUNTAMENT haura d'abonar al CaNSORCI I'any 2017 I'import establert a
l'Annex IV d'aquest conveni, en dotze mensualitats d'igual importo

mailto:cresidusvo@cresidusvo.cat
mailto:serveis@ajuntament.granot1ers.cat,


En tot cas, el pagament el pagament del preu s'ha de realitzar d'acord amb la forma establerta a
l'article 216 del Text refós de la L1ei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, o norma que el substitueixi.

Per a la resta d'anualitats de vigencia d'aquest conveni, així com de les prorrogues successives, la
quantitat que I'AJUNTAMENT hagi d'abonar al CONSORCI pels serveis objeete d'aq~est conveni es
determinara mitjan¡;ant addenda anual.

Sete. Durant el primer trimestre de I'any immediatament següent al de cada .anualitat de vigencia
d'aquest conveni, o de cada anuatitat de les successives prorrogues, el CONSORCI presentara a
I'AJUNTAMENT la liquidació definitiva deIs serveis prestats durant I'any anterior, amb indicació deis
serveis efectivament prestats durant aquell any i el se!J cost, obligant-se les parts a regularitzar
aquesta situació, abonant I'AJUNTAMENT al CaNSaRCI o, en el seu cas, retornant el CONSaRCI a
I'AJUNTAMENT, la diferencia que en resulti.

Vuite. El 15 de setembre de cada anualitat de vigencia d'aquest conveni el CONSORCI presentara a
I'AJUNTAMENT una proposta d'addenda per a I'any immediatament següent, prenent com a
referencia els serveis efeetivament prestats durant el període compres entre 1'1 de gener i el 31
d'agost d'aquell any. Aquesta addenda incorporara els Annexos amb les característiques de cada un
deis serveis objeete del conveni i els pressupostos pel periode compres entre 1'1 de gener j el 31 de
desembre de I'any immediatament següent.

Nove. El CaNSORCI comunicara cada mes a I'AJUNTAMENT les quantitats que resulten de la
valorització de les fraccions vid re, paper i cartró i envasos lIeugers i de la compensacions
economiques que corresponguin. El CaNSORCI només abon~ra aquestes quantitats quan les hagi
percebut deis sistemes integrats de gestió.

Dese. L'AJUNTAMENT reconeix els serveis efeetivament prestats pel CONSORCI durant I'any 2016
en virtut deis convenis de desplegament de I'atribució de I'exercici de la competencia de l'Ajuntament
de Granollers de gestió deis residus de paper i cartró d'origen comercial i de desplegament parcial de
I'atribució de I'exercici de la competencia de I'Ajuntament de Granollers de gestió de la fracció
voluminosos d'origen domestic deIs residus municipals i assimilables i la cessíó d'un be immoble al
Consorci, de conformitat amb les addendes aprovades per la Comissió Executiva del CONSORCI el 4
de desembre de 2015 i la modificació d'una d'elles el 2 de desembre de 2016.

En conseqüencia, entenent que les factures presentades pe! CONSORCI, les quals es relacionen als
apartats 5 i 6 de la relació de fets d'aquest document, corresponen a serveis efect;vament prestats pel/'
CONSORCI, procedeix el reconeixement i I'obligació del pagament de les mateixes, independentmen
que no constin signats els convenis o les corresponents addendes per part de I'AJUNTAMENT.

L'AJUNTAMENT abonara les factures relacionades als apartats 5 i 6 de les manif tacion
document en el termini de dos mesas a comptar la data que se signi aquest conveni
les parts.

Onze. El CONSORCI tramitara I'expedient de compensació, de confo"rmitat a
legislació vigent, quan f'AJUNTAMENT sigui deutor del CONsaRel per I'objec

Dotze. Es crea una Comissió de seguiment d'aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de les
obligacions que s'hi preveuen.

1. La Comissió de seguiment té les funcions següents:

a) Validar les propostes de modificació que proposi l'AJUNTAMENT o el CONSORC!.
b) Validar les hores addicionals de serveis realitzades.
c) Acordar aquelles altres despeses derivades deIs serveis objecte d'aquest convenio
d) Validar les liquidacions definitives deis serveis prestats durant I'any anterior.
e) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al regim económic que preveu
aquest conveni.
f) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.



2. La Comissi6 de seguiment esUt inlegrada pels membres següents:

a) Ellla gerent del CONSORCl, que la presideix. .
b) Un regidor o regidora de I'AJUNTAMENT, el qual té la condici6 de vocal.
c) Un técnic de I'AJUNTAMENT, el qual té la condlci6 de vocal.
d) Un técnic del CONSORCI, el quaí té la condici6 de vocal.

3. les decisions de la Comissi6 de seguiment s'adopten per consenso

Tretzé. Aquest conveni entra en vigor en la data que se signi per la última de tes parts, no obstant
estén els seus efectes des de 1'1de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2020.

Calorzé. les parts poden acordar la pr6rroga d'aquest conveni per quadriennis successius.

Quinzé. Aquest conveni es pot extingir per:

a. la dissoluci6 del CONSORCI
b. la pérdua per I'AJUNTAMENT de la competéncies que es despleguen en aquest conveni
c. L'acord mutu entre les parts
d. La denúncia plantejada unilateralment davant I'altra part amb una antelaci6 mrnima de sis mesos

Setzé. l'ordre jurisdiccional contenci6s administratlu és el competent per tal de resoldre les possibles
incidéncies que puguin derivar-se d'aquest convenio

I convenint ambdues parts la formalització d'aquest conveni, el signen 1 ratifiquen en senyal de
conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa el secretari i la secretaria sotasignants
donen fe."

Segoo.- Autoritzar i disposar la despesa de la gesti6 deis residus contemplats en el conveni per un
import maxim estimat de 92.376,99t':, que anira a carrec de les aplicacions pressupostaries que
s'indiquen:

Aplicació pressupostaria Import
Treballs recollida
selectiva .

J3110 16211 22700 paper/carti'ó 34.245,81
Treballs tractament

J3110 16230 22700 residus s61ids 58.131,18
Total conveni 92.376,99

Tercer .• Autoritzar, disposar i reeonéixer les obligacions relatives al servei de gestió deIs residus de
paper i cartró d'origen comercial de I'any 2016, per import de 57.553,32 e a carrec de I'aplicació
pressupostarta J311 0.16211.22700

Data
31/01/2016
29/02/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
30 06 2016
31/07/2016
31/08/2016
30/09/2016
31 10/2016
30 11/2016
31/12/2016

TOTAL

1m ort
4.94000 euros
4.94000 euros
4.508 33 euros
4.79611 euros
4.796 11 euros
4.796 11 euros
4.79611 euros
4.79611 euros
4.79611 euros
4.79611 euros
4.79611 euros
4.79611 euros

57.55332 euros

Quart.- Autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions relatives al servei de gestió de voluminosos



de I'any 2016, per import de 16.738,78 e a carrec de I'aplicació pressuposl~ria J3110.16230.22700

Data Núm. factura 1m ort
25/02/2016 3387.16 512 84 euros
25/02/2016 3388.16 801 65 euros
29/02/2016 3591.16 532 58 euros
29/02/2016 3592.16 832 87 euros
18/04/2016 3824.16 556 36 euros
18 04/2016 3825.16 87063 euros
30/04/2016 4136.16 471 64 euros
30 04/2016 4137.16 73741 euros
22/06/2016 4339.16 595 34 euros
22/06/2016 4340.16 931 15 euros
30062016 4553.16 591 90 euros
30/06/2016 4554.16 925 99 euros
31/08/2016 4878.16 559 25 euros
31/08/2016 4879.16 874 97 euros
30/09/2016 5250.16 52889 euros
30/09/2016 5251.16 827 77 euros
30/09 2016 5261.16 516 83 euros
30/09/2016 5262.16 808 83 euros
29/11/2016 5607.16 584 90 euros
29 11/2016 5608.16 914 48 euros
30/12/2016 5881.16 474 54 euros
30 12 2016 5882.16 742 69 euros
31/12/2016 6053.16 60272 euros
31/12/2016 6054.16 942 55 euros

TOTAL 16.738 78 euros

Cinque.- Facultat l'il.lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granorters per a ia signatura del conveni de
delegació de I'exercici de la competencia de l'Ajuntament de Granollers de gestió deIs residus
municipals i deis resldus comercails al CGRVO.

Sise.- Publicar al BOPB aquest conveni de delegació de competéncles a a favor del CGRVO

Seta.- Notificar aquest acord al CGRVO

Granollers, 16 de maig de 2017

Juan

delega! . ,
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