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CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA 
COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I DELS RESIDUS COMERCIALS  AL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor Joan Daví Mayol, president del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental, assistit pel senyor Jordi Vendrell i Ros, designat per la 
Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant el decret núm. 
2018PRES000197, de 20 de setembre de 2018, per assumir la funció pública de 
Secretaria del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
 
I, de l’altra, el senyor Francesc Bonet Nieto, alcalde president de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana, assistit per la secretaria accidental de la Corporació, la 
senyora Lurdes Gimeno Maspons. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental en virtut del 
que disposa l’article 11 dels seus Estatuts, facultat expressament per a aquest acte 
per acord de la Comissió Executiva. 
 
L’alcalde president de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Els compareixents es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar 
aquest conveni i, per aquesta raó, 
 

MANIFESTEN 
 
1. Que el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el 

CONSORCI, és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local constituïda 
per a la creació, gestió i prestació de forma unificada de les activitats i dels 
serveis en matèria de residus, que són de la competència dels ens que l’integren. 

 
2. Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en endavant l’AJUNTAMENT, en 

sessió plenària extraordinària de 28 d’abril de 1998, va aprovar definitivament la 
constitució del CONSORCI, així com llurs Estatuts. 

 
3. Que el CONSORCI gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat 

jurídica i d’obrar per crear i gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les 
seves finalitats estatutàries, per a la qual cosa pot emprar qualsevol de les 
formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local. 

 
4. Que el 15 de novembre de 2007, el CONSORCI i l’AJUNTAMENT vam signar el 

conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de gestió dels iglús de vidre al Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. D’acord amb el pacte vuitè de 
l’esmentat conveni, el mateix entra en vigor l’1 de novembre de 2007 i 
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s’extingeix el 31 de desembre de 2007, i d’acord amb el pacte novè, les parts 
poden acordar la pròrroga per anualitats successives. El conveni s’ha anat 
prorrogant cada any. 
 
La pròrroga corresponent al 2017 no ha estat aprovada; nogensmenys, el 
CONSORCI va prestar a l’AJUNTAMENT el servei de gestió dels iglús de vidre, i el 
va facturar a l’AJUNTAMENT a raó dels preus unitaris establerts en l’últim 
pressupost aprovat, corresponent al 2016. L’import facturat a l’AJUNTAMENT el 
2017 no es correspon amb el cost real del serveis prestats l’any 2017, motiu pel 
qual el 31 de desembre de 2017 el CONSORCI va emetre a l’AJUNTAMENT una 
factura en concepte de liquidació dels serveis prestats el 2017, que incloïa, entre 
d’altres, la regularització del servei de gestió dels iglús de vidre, a la qual es fa 
referència a la manifestació 6 d’aquest document.  
 

5. Que el 3 de febrer de 2017, el CONSORCI i l’AJUNTAMENT vam signar el conveni 
de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana de gestió dels serveis de recollida i transport de les 
fraccions orgànica, cartró i paper, envasos, resta, esporga i voluminosos al 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Aquest conveni va entrar 
en vigor el dia de la seva signatura, no obstant, els seus efectes s’estenien de l’1 
de gener al 31 de desembre de 2017, essent susceptible de pròrroga automàtica 
per anualitats successives, sempre i quan cap part manifestés el contrari. El 
servei es va iniciar el 26 de gener de 2017. 
 
D’acord amb el pacte quart de l’esmentat conveni, SAVOSA va subrogar el 
personal adscrit per l’anterior empresa concessionària del servei de recollida i 
transport d’escombraries al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, i va acceptar 
les condicions establertes en el conveni col·lectiu subscrit entre l’empresa 
URBASER, SA, i els treballadors adscrits al centre de treball del servei de recollida 
de residus sòlids urbans (RSU) del municipi, així com les seves condicions 
laborals. Per la seva banda, en virtut d’aquest pacte, l’AJUNTAMENT o el nou 
concessionari del servei resten obligats a tornar a subrogar el personal adscrit 
efectivament al servei, encara que el seu nombre sigui superior a l’inicialment 
subrogat per SAVOSA, sempre d’acord amb el que estableixi la normativa vigent 
en cada moment. 
 
El 21 de juliol de 2017, la Comissió Executiva del CONSORCI va aprovar 
l’addenda al conveni esmentat en el paràgraf precedent, amb l’objecte de 
modificar la freqüència de recollida de voluminosos i la determinació dels dies de 
prestació de servei i les hores de dedicació del personal de recollida. Així mateix, 
aquesta addenda tenia per objecte aportar els nous pressupostos de recollida. 
 

6. El 31 de desembre de 2017, el CONSORCI va emetre a l’AJUNTAMENT la factura 
número 9406.17, per import de 24.450,13 euros, en concepte de ”Liquidació del 
conveni de gener a desembre 2017”.  

 
7. Que les pròrrogues dels convenis esmentats en les manifestacions 4 i 5 

precedents corresponents al 2018 no han estat aprovades. Nogensmenys, el 
CONSORCI durant el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 15 de 
novembre de 2018 ha prestat a l’AJUNTAMENT el servei de gestió dels iglús de 
vidre i el servei de recollida i transport de les fraccions orgànica, cartró i paper, 
envasos, resta, esporga i voluminosos, que ha facturat a l’AJUNTAMENT a raó dels 
preus unitaris establerts en els pressupostos corresponents al 2017. L’import 
facturat a l’AJUNTAMENT el 2018 no es correspon amb el cost real del serveis 
prestats l’any 2018, motiu pel qual el 31 de desembre de 2018 el CONSORCI 
emetrà a l’AJUNTAMENT una factura en concepte de liquidació dels serveis 
prestats el 2018, per la diferència entre l’import facturat a l’AJUNTAMENT pels 
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indicats serveis i les quantitats que resulten dels Annexos I (recollida i transport 
de les fraccions orgànica, cartró i paper, envasos, resta, esporga i voluminosos) i 
II (vidre) d’aquest conveni. 
 

8. Que ambdues parts estem interessades en signar un nou conveni de 
desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de 
Santa Eulalia de Ronçana de gestió dels residus municipals i dels residus 
comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, que reguli 
tots els serveis que el CONSORCI presta a l’AJUNTAMENT. 
 

9. Que la Comissió Executiva del CONSORCI, en sessió de de 2018, va aprovar la 
formalització d’aquest conveni.  

 
10. Que el Ple/la Junta de Govern de l’AJUNTAMENT, en sessió de  de 2018, va 

aprovar la formalització d’aquest conveni.  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
1. Els articles 26.1 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local (LBRL), i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), disposen 
que la recollida de residus és un servei que ha de ser prestat per tots els municipis 
i que el servei de tractament de residus ho ha de ser en municipis de població 
superior a 5.000 habitants. 

 
2. L’article 42 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, disposa que la gestió dels residus 
municipals és una competència pròpia del municipi, que ha de prestar, com a 
mínim, el servei de recollida, de transport, de valorització i de disposició del rebuig 
d’aquests residus.  
 

3. L’article 1 dels Estatuts del CONSORCI aprovats definitivament pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès 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 març de 1998) i modificats 
pel Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 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 
constitueix com a entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica 
pròpia, per a la creació, gestió i prestació, de forma unificada, de serveis i 
activitats d’interès comú en matèria de residus a la comarca del Vallès Oriental, 
que són de la competència dels ens integrats al CONSORCI i, molt especialment, 
les competències en la matèria que els assigni la normativa en cada moment. 
 

4. L’article 2 dels Estatuts del CONSORCI, quan estableix que aquest pot emprar 
qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim 
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 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, pel que fa la definició i tipus de convenis, i l’article 143 pel que fa les 
relacions de cooperació entre administracions públiques. 
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7. L’article 108 o següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen els 
convenis de col·laboració. 

 
8. Els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, pel que fa la regulació 
dels convenis de col·laboració. 

 
9. L’article 14 i la Disposició addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regulen la 
transparència en l’àmbit dels convenis de col·laboració. 

 
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 l’atribució de l’exercici de la 
competència de l’AJUNTAMENT al CONSORCI en relació amb la gestió dels residus 
municipals següents: 
 

- Voluminosos, poda, papereres de paper d’oficina, envasos, FORM, paper i 
cartró, vidre i resta recollits porta a porta, inclosa la recollida de les àrees 
d’emergència del municipi descrites en el pacte sisè d’aquest conveni, d’acord 
amb les condicions tècniques establertes a l’Annex III. 
 

Nogensmenys, es podran incorporar mitjançant addenda els serveis addicionals que 
acordin les parts. 
 
Segon. La gestió dels residus municipals indicats en el pacte primer d’aquest conveni 
que assumeix el CONSORCI pot comprendre, en funció de la tipologia de residu i 
d’acord amb les condicions tècniques establertes en als l’annexos d’aquest conveni, 
els serveis de: 
 

1. Recollida, entenent com a tal, segons la redacció de l’article 3.2 a) del Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, l’operació consistent en recollir, classificar o agrupar residus 
per transportar-los, d’acord amb la forma establerta als annexos del present 
document. 
 

2. Transport, entenent com a tal, segons la redacció de l’article 3.2 b) del Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a 
les plantes de reciclatge, tractament o disposició del rebuig. 
 

3. Valorització, entenent com a tal, segons la redacció de l’article 3.1 f) del Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, qualsevol dels processos enumerats per l’annex II.B 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 l’annex 1.B de l’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. 
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4. Tractament, entenent com a tal, segons la redacció de l’article 3.3 d) del Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, l’operació o conjunt d’operacions de canvi de característiques 
físiques, químiques o biològiques d’un residu per tal de reduir o neutralitzar les 
substàncies perilloses que conté, recuperar-ne matèries o substàncies 
valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font d’energia o afavorir-ne la disposició 
del rebuig. 
 

5. Gestió de les compensacions econòmiques fixades amb la Sociedad Ecológica 
para el Reciclado de los Envases de Vidrio;  la resta de les compensacions així 
com les vendes dels materials seran gestionades directament per 
l’Ajuntament. 
 

Tercer. El CONSORCI gestiona els serveis de recollida i transport derivats d’aquest 
conveni d’acord amb les condicions tècniques de cada servei establertes en els 
respectius annexos d’aquest conveni. 
 
Els serveis de tractament i valorització derivats d’aquest conveni es realitzaran 
mitjançant gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya en funció de la 
tipologia de residu. 
 
Les condicions tècniques dels serveis objecte d’aquest conveni poden ser modificades 
previ acord d’ambdues parts. 
 
Quart. L’AJUNTAMENT podrà sol·licitar al CONSORCI mitjançant correu electrònic 
adreçat a cresidusvo@cresidusvo.cat la realització d’hores addicionals dels serveis 
objecte d’aquest conveni per atendre necessitats puntuals i extraordinàries, sense 
necessitat de modificar les condicions tècniques dels serveis. El CONSORCI 
comunicarà a l’AJUNTAMENT mitjançant correu electrònic adreçat a figolsqc@ser.cat (o 
el correu electrònic que l’AJUNTAMENT determini), la possibilitat de realitzar aquestes 
hores extraordinàries així com el seu cost en el termini de dos dies. 
 
De la mateixa manera, el CONSORCI comunicarà a l’AJUNTAMENT mitjançant el correu 
indicat al paràgraf anterior, les hores addicionals dels serveis objecte d’aquest conveni 
que consideri necessàries realitzar en supòsits puntuals i extraordinaris per a la 
correcta prestació del serveis i el seu cost. En aquest cas, l’AJUNTAMENT mitjançant el 
correu electrònic del CONSORCI indicat en el paràgraf anterior, haurà d’autoritzar la 
realització d’aquestes hores en el termini de dos dies.  
 
Cinquè. Per a la prestació dels serveis objecte d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT ha 
cedit al CONSORCI el vehicle següent: 
 

a) Camió marca IVECO model EUROCARGO matrícula 8647FDD, número de 
bastidor WJME2NN000C164351, lliure de qualsevol càrrega i gravamen, així 
com lliure de qualsevol amortització. L’AJUNTAMENT va posar a nom de 
SAVOSA l’indicat vehicle en virtut del conveni indicat a la manifestació 5 
d’aquest conveni. Un cop acabat el servei, SAVOSA es compromet a tornar a 
posar el vehicle a nom de l’Ajuntament. 
 
 

 
El CONSORCI assumeix el cost derivat de l’assegurança i el manteniment d’aquest 
vehicles durant la vigència d’aquest conveni. No obstant, a 31 de desembre de cada 
anualitat de vigència d’aquest conveni es realitzarà un estudi sobre el cost real 
assumit pel manteniment d’aquest vehicle i, en el seu cas, es procedirà a regularitzar 
l’import establert en el conveni per aquest concepte, abonant el CONSORCI a 
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l’AJUNTAMENT, o a la inversa, el major o menor cost d’aquesta partida, 
respectivament.  
 
Per a la prestació dels serveis objecte d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT cedeix també 
dos vehicles més: 
 

a) camió...... (a especificar quan es resolgui el procediment negociat) 
b) camió.... (a especificar quan es resolgui el procediment negociat) 

 
El manteniment d’aquests vehicles anirà a càrrec de l’AJUNTAMENT. 
 
Els dos vehicles bicompartimentats seran lliurats a SAVOSA amb la retolació 
designada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
 
Tots tres vehicles seran d’ús exclusiu per al servei prestat al municipi de Santa Eulàlia 
de Ronçana. 
 
 
Sisè. Per a la prestació dels serveis objecte d’aquest conveni, el CONSORCI cedeix a 
l’AJUNTAMENT un espai a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana per tal 
que l’ajuntament pugui ubicar una àrea d’emergència, per ser utilitzada de forma 
excepcional pels usuaris que no puguin fer ús del servei estàndard.  
 
Tots els costos associats a la instal·lació i manteniment de l’esmentada àrea 
d’emergència són a càrrec de l’AJUNTAMENT. 
 
Setè. Per a la gestió dels residus voluminosos, poda, papereres de paper d’oficina, 
envasos, FORM, paper i cartró, vidre i resta, l’AJUNTAMENT haurà d’abonar al 
CONSORCI l’any 2018 l’import establert a l’Annex III d’aquest conveni, en dotze 
mensualitats d’igual import cada una, en proporció als dies de prestació del servei. 
 
El pagament del preu s’ha de realitzar d’acord amb la forma establerta a l’article 198 
de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Per a la resta d’anualitats de vigència d’aquest conveni, així com de les pròrrogues 
successives, la quantitat que l’AJUNTAMENT hagi d’abonar al CONSORCI pels serveis 
objecte d’aquest conveni es determinarà mitjançant addenda anual. 
 
Vuitè. Durant el primer trimestre de l’any immediatament següent al de cada 
anualitat de vigència d’aquest conveni, o de cada anualitat de les successives 
pròrrogues, el CONSORCI presentarà a l’AJUNTAMENT la liquidació definitiva dels 
serveis prestats durant l’any anterior, amb indicació dels serveis efectivament 
prestats durant aquell any i el seu cost, obligant-se les parts a regularitzar aquesta 
situació, abonant l’AJUNTAMENT al CONSORCI o, en el seu cas, retornant el 
CONSORCI a l’AJUNTAMENT, la diferència que en resulti. 
 
Nogensmenys, trimestralment el CONSORCI informarà a l’AJUNTAMENT mitjançant 
correu electrònic adreçat a figolsqc@ser.cat (o el correu electrònic que l’AJUNTAMENT 
determini) de l’estat de comptes de cada una de les partides que integren el 
pressupost dels serveis prestats en virtut d’aquest conveni. 
 
En tot cas, el cost dels serveis prestats en virtut d’aquest conveni pot variar com a 
conseqüència de la variació dels preus que el CONSORCI abona a tercers per a la 
prestació dels serveis objecte d’aquest conveni. 
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Novè. El 15 de setembre de cada anualitat de vigència d’aquest conveni el CONSORCI 
presentarà a l’AJUNTAMENT una proposta d’addenda per a l’any immediatament 
següent, prenent com a referència els serveis efectivament prestats durant el període 
comprès entre l’1 de gener i el 31 d’agost d’aquell any. Aquesta addenda incorporarà 
els Annexos amb les característiques de cada un dels serveis objecte del conveni i els 
pressupostos pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 
immediatament següent. 
 
Desè. L’AJUNTAMENT reconeix els serveis prestats pel CONSORCI durant el període 
comprès entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2018 en virtut dels convenis 
descrits a les manifestacions 4 i 5 d’aquest conveni. En conseqüència, 
independentment que s’hagin aprovat les addendes corresponent a l’any 2018, 
l’AJUNTAMENT abonarà al CONSORCI la factura que emeti el CONSORCI en concepte 
de liquidació dels serveis prestats el 2018, d’acord amb els pressupostos incorporats 
als annexos I i II d’aquest conveni. 
 
Onzè. El CONSORCI tramitarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSORCI per 
l’objecte d’aquest conveni. 
 
Dotzè. 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 CONSORCI.  
b) Validar les hores addicionals de serveis realitzades.  
c) Acordar aquelles altres despeses derivades dels serveis objecte d’aquest 

conveni. 
d) Validar les liquidacions definitives dels serveis prestats durant l’any anterior. 
e) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim 

econòmic que preveu aquest conveni.  
f) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
  

2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
  
a) El/la gerent del CONSORCI, que la presideix. 
b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal. 
c) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal. 
d) Un tècnic del CONSORCI, el qual té la condició de vocal. 
  

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
 
Tretzè. Aquest conveni entra en vigor en la data que se signi per la última de les 
parts, i és vigent mentre l’Ajuntament no es separi del Consorci; nogensmenys, els 
annexos d’aquest conveni estenen llurs efectes des de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de cada anualitat de vigència d’aquest conveni. 
 
No obstant, pel que fa l’any 2018, el servei de recollida porta a porta de totes les 
fraccions esmentat en el pacte primer d’aquest conveni, s’iniciarà el 15 de novembre 
de 2018, abonant l’ajuntament la part proporcional del servei que correspongui pels 
dies de prestació de servei.. 
 
Catorzè. Aquest conveni es pot extingir per: 
 

a. La dissolució del CONSORCI 
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b. La pèrdua per l’AJUNTAMENT de la competències que es despleguen en aquest 
conveni 

c. L’acord mutu entre les parts 
d. La denúncia plantejada unilateralment davant l’altra part amb una antelació 

mínima de sis mesos 
 
Quinzè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de 
resoldre les possibles incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en 
senyal de conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa els 
secretaris sotasignants donen fe. 
 
 
Pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, 
 
 
Joan Daví Mayol     Jordi Vendrell i Ros   
President      Secretari    
 
 
Per l’Ajuntament de Santa Eulalia de Ronçana 
 
 
 
 
Francesc Bonet Nieto Lurdes Gimeno Maspons  
Alcalde president Secretària 
 
 
 
 
 
 
 


