
 
 

 
 

 
 

OD-07 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Reconèixer els serveis prestats pel Servei comarcal d'oficina tècnica del Consell Comarcal 
amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2021. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de desembre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència tècnica, 

jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 

 
2. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental és una entitat de naturalesa associativa i 

de caràcter local constituïda a l'empara d'allò que disposa l'article 269 i següents del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 
312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  D’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, el Consorci esta integrat per: a) El 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, b) Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental següents: 
L'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cardedeu, Fogars de 
Montclús, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, Gualba, La Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà 
de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, 
Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, 
Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès, c) Els ajuntaments de Castellcir, 
Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, que havent format part de la Comarca del Vallès Oriental 
s'han integrat a la comarca del Moianès, i d) El Consorci Besòs Tordera. 

 
3. Durant els mesos de gener a novembre de 2021 el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental ha sol·licitat al Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal assessoraments i 
assistències tècniques en relació amb el projecte d’ampliació de la planta de tractament de la FORM 
del Centre Comarcal pel Tractament dels Residus del Vallès Oriental (CCTRVO), en relació amb els 
projectes per a la implantació, ampliació i/o millora de les deixalleries fixes de Canovelles, Parets del 
Vallès, Montornès del Vallès i Caldes de Montbui, així com altres assistències tècniques puntuals. En 
aquest servei d’assessorament i assistència hi ha participat onze persones de l’Àrea de Medi Ambient 
i Territori amb diferents perfils especialitzats segons la naturalesa del servei, i globalment s’hi ha 
dedicat 1.943,25 hores. El cost corresponent a aquestes assistències i assessoraments, és de 
68.075,68 euros. 

 
4. Així mateix, es preveu que aquestes assistències i assessoraments tinguin continuïtat durant el mes 

de desembre de 2021. Tenint en consideració que el mes de desembre la dedicació serà menor com 
a conseqüència dels dies festius i de permisos del personal destinat al servei, s’estima de forma 



 
 

 
 

 
 

proporcional als dies de treball efectiu que la dedicació durant aquest mes serà de 106,88 hores, i el 
cost corresponent serà de 3.744,16 euros. 

 
5. Així doncs, el cost estimat del servei d’assessorament i assistència al Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental durant tot el 2021 resulta de 71.819,84 euros, dels quals 68.075,68 euros 
corresponen al període de gener a novembre i 3.744,16 euros corresponen al cost estimat durant el 
desembre de 2021. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Reconèixer els serveis d’assessorament i assistència prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 
durant el 2021. 

 
2. Establir el cost corresponent als assessoraments i assistències prestats pel Servei Comarcal d’Oficina 

Tècnica del Consell Comarcal al Consorci durant el 2021 en 71.819,84 euros, dels quals 68.075,68 
euros corresponen al període de gener a novembre i 3.744,16 euros corresponen al cost estimat durant 
el desembre de 2021.” 

 
2. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les atribucions que 
la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 
 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Reconèixer els serveis d’assessorament i assistència prestats pel Servei Comarcal d’Oficina 

Tècnica (SCOT) del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental durant el 2021. 
 

2. Establir el cost corresponent als assessoraments i assistències prestats pel Servei Comarcal 
d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal al Consorci durant el 2021 en 71.819,84 euros. 

 
3. Aprovar la formalització d’un acord amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental que tingui per objecte reconèixer els serveis d’assessorament i assistència prestats 
pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica (SCOT) del Consell Comarcal del Vallès Oriental al 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2021, i els seu cost, d’acord 
amb el redactat següent: 

 
“ACORD ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I EL CONSORCI PER A LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL, DE RECONEIXAMENT DELS SERVEIS 



 
 

 
 

 
 

PRESTATS PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI DEL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTEL EL 2021 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant Consell Comarcal, assistit per la secretària accidental, la senyora Núria Caellas Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Albert Camps i Giró, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, en endavant Consorci, assistit així mateix per la senyora Núria Caellas Puig, secretària. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat 
per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de 
setembre de 2003). 
 
El president del Consorci en virtut del que disposa l’article 11.2 a) dels Estatuts del Consorci, que 
confereix al president la representació del Consorci. 
 
La secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
1. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de l’organització 

comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, correspon al 
Consell Comarcal prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha 
d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 
 

2. Que el Consorci és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local constituïda a l'empara 
d'allò que disposa l'article 269 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 312 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
D’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, el Consorci esta integrat per: a) El Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, b) Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental següents: L'Ametlla del Vallès, 
Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cardedeu, Fogars de Montclús, Les 
Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, Gualba, La Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, 
Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets 
del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, 
Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, 
Vallromanes, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès, c) Els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol, 
Granera i Sant Quirze Safaja, que havent format part de la Comarca del Vallès Oriental s'han 
integrat a la comarca del Moianès, i d) El Consorci Besòs Tordera. 



 
 

 
 

 
 

 
3. Que d’acord amb l’article 1 dels seus estatuts, el Consorci queda adscrit en cada exercici  

pressupostari al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut d'allò disposat a l’apartat 2 h) de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

4. Que el Consorci té per objecte 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. 

 
5. 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 finalitats estatutàries, per a la qual cosa 
pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local. 

 
6. Que Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, és una empresa pública 

de titularitat exclusivament del Consorci, constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada 
pel Notari Pere Pineda i Masip, el 15 de gener de 1999, amb el número 92 de Protocol, inscrita en 
el Registre Mercantil de Barcelona junt amb l’escriptura d’esmena autoritzada pel mateix Notari, el 
16 de juliol de 1999, amb el número 1.738 de Protocol, volum 31.977, foli 213, secció 8, full número 
201.287, inscripció 1a. 
 
Modificats els seus estatus per acord del Consell d’Administració de 27 de desembre de 2001, pel 
qual es va acordar la redenominació del capital social i conseqüent ampliació d’aquest capital i el 
canvi de domicili social, elevat a públic en escriptura autoritzada pel Notari Pere Pineda i Masip, el 
31 de desembre de 2001, amb el número 3.221 de Protocol, i per acord de la Junta General 
Extraordinària de 19 de novembre de 2012, elevat a públic en escriptura autoritzada pel Notari Pere 
Pineda i Masip, el 27 de febrer de 2013, amb el número 246 de Protocol. 
 
SAVO, SA, està sotmesa al règim de dret privat, excepte quan l’ordenament jurídic disposa la seva 
subjecció al dret públic, i  es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directa dels serveis 
vinculats a la gestió dels residus. 

 
7. Que SAVO, SA, té per objecte social “- la construcció, l’explotació, la conservació i el manteniment 

de les instal·lacions necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i disposició 
controlada dels residus sòlids municipals i assimilables i tots aquells d’acord amb la normativa 
aplicable en matèria de tractament de residus, sanejament i envasos; - el foment de l’aplicació de 
la recollida selectiva i del reciclatge dels residus municipals i assimilats que puguin ser recollits; - 
la gestió i la realització de les activitats i competències en matèria de sanejament, neteja viària, 
recollida i tractament de residus.” 

 
Les activitats esmentades poden ser realitzades, totalment o parcialment, de manera indirecta, 
mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats d’objecte anàleg o idèntic. 

 
8. Que SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com a tal 

està obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries objecte de les 
seves funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi unilateralment. El Consorci ha 
encarregat a SAVO, SA, entre d’altres, el servei de recollida selectiva als ens integrants al 
Consorci, el servei de recollida de residus municipals i assimilables que es presta als ens integrants 
al Consorci que, per les seves particularitats, es regula mitjançant convenis ad hoc, i la gestió de 
la xarxa de deixalleries del Consorci. 
 

9. Que amb data 1 de maig de 2019, el Ministeri d’Hisenda va classificar al Consorci com a SAVO, 
SA, unitats públiques dependents del Consell Comarcal del Vallès Oriental en comptabilitat 



 
 

 
 

 
 

nacional, classificades dins del sector de les Administracions Públiques, amb codi d’entitat 09-00-
082-C-C-000 i 09-00-082-C-P-001, respectivament. 
 

10. Que el 10 de juliol de 2020, el Consorci va sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una 
subvenció nominativa directa per import total de quaranta un milions sis-cents onze mil cinc-cents 
setanta-quatre euros amb cinquanta-un cèntims (41.611.574,51 €), IVA del 21% inclòs, per cobrir 
el cost total de la primera fase del projecte d’ampliació de la planta de tractament de la FORM del 
Centre Comarcal pel Tractament dels Residus del Vallès Oriental (CCTRVO) d’acord amb la 
memòria de aprovada el mateix dia. 
 
El mateix dia va aprovar el contingut de la memòria de l’avantprojecte d’ampliació de la planta de 
tractament de la FORM del Centre Comarcal pel Tractament dels Residus del Vallès Oriental 
(CCTRVO) elaborada per AUMA, Consultores en Medio Ambiente y Energía, SL, per justificar la 
petició de la subvenció. 
 
L’apartat 11 de l’esmentada memòria fa referència a la primera fase del projecte d’ampliació de la 
planta de tractament de la FORM fins a 80.000 tones/any, i inclou entre els costos corresponents 
a aquesta fase el concepte “tramitacions administratives i despeses de gestió” per import de 
1.200.00 euros.  
 

11. Que l’11 de gener de 2021, el Consorci va rebre la resolució l’Agència de Residus de Catalunya 
de 28 de desembre de 2020, d’atorgament d’una subvenció directa pel finançament de l’ampliació 
i millora de la planta de tractament de la fracció orgànica del Centre Comarcal pel Tractament dels 
Residus del Vallès Oriental (CCTRVO) per import de 38.000.000 euros, que inclou, entre d’altres, 
el finançament dels costos corresponents a  “tramitacions administratives i despeses de gestió” per 
import de 1.200.00 euros. 

 
12. Que el Consorci ha sol·licitat a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció en el marc de la 

Resolució ACC/2321/2021, de 19 de juliol, de convocatòria de subvencions destinades a la 
implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 575870), per a la 
implantació, ampliació i/o millora de les deixalleries fixes de Canovelles, Parets del Vallès, 
Montornès del Vallès i Caldes de Montbui. 

 
13. Que durant el 2021 el Consorci ha sol·licitat al Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell 

Comarcal assessoraments i assistències tècniques en relació amb el projecte d’ampliació de la 
planta de tractament de la FORM del Centre Comarcal pel Tractament dels Residus del Vallès 
Oriental (CCTRVO), en relació amb els projectes per a la implantació, ampliació i/o millora de les 
deixalleries fixes de Canovelles, Parets del Vallès, Montornès del Vallès i Caldes de Montbui, així 
com altres assistències tècniques puntuals, d’acord amb el detall que consta a l’Annex I d’aquest 
acord. El cost corresponent a aquestes assistències és de 71.819,84 euros. 

 
D’acord amb el que s’exposa, les parts compareixents, en la representació que exerceixen, formalitzen 
aquesta acord amb subjecció als següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Aquest acord té per objecte reconèixer els serveis prestats pel Servei Comarcal d’Oficina 
Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental durant el 2021, d’acord el detall incorporat a l’Annex I d’aquest acord. 
 



 
 

 
 

 
 

Segon. El cost corresponent als assessoraments i assistències prestats pel Servei Comarcal d’Oficina 
Tècnica del Consell Comarcal al Consorci durant el 2021 és de 71.819,84 euros, d’acord amb el detall 
de l’Annex I d’aquest acord. 

 
El Consorci abonarà al Consell Comarcal la quantitat establerta al pacte anterior, mitjançant 
transferència bancaria, abans del 31 de desembre de 2021. 
 
Tercer. El Consell Comarcal es compromet a emetre els documents que el Consorci necessiti i li 
requereixi a efectes de justificar, si escau, davant l’Agència de Residus de Catalunya els 
assessoraments i assistències tècniques que s’han prestat en relació amb el projecte d’ampliació de la 
planta de tractament de la FORM del Centre Comarcal pel Tractament dels Residus del Vallès Oriental 
(CCTRVO) i en relació amb els projectes per a la implantació, ampliació i/o millora de les deixalleries 
fixes de Canovelles, Parets del Vallès, Montornès del Vallès i Caldes de Montbui, així com el seu cost. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el 
signen electrònicament. 



 
 
 
 

 
 

ASSISTÈNCIA DEL CCVR AL CGRVO GENER-DESEMBRE 2021.   DEDICACIÓ (jornades de treball)           

              

Assistència Anna B. Armand C. Jaume M. Jordi. M. Daniel dlC. Georgina M. Quim R. Karla. S. Àlex. T. Maria V. Jaume V. TOTAL TOTAL 

Millora recollida selectiva (mobilitat) -- -- -- -- -- -- -- -- 1,055 -- 0 1,055 0% 

Legalització deixalleries 9,23125 -- 8,44 10,55 -- 1,5825 -- -- -- -- 1,5825 31,38625 11% 

Ampliacions deixalleries 17,4075 -- 2,11 20,256 42,2 0,26375 -- -- -- -- 1,5825 83,81975 30% 

Projecte deixalleria Montornès del Vallès 35,87 -- 7,385 21,1 4,22 5,275 -- -- -- -- 1,055 74,905 27% 

Gestió energètica -- -- -- -- -- -- -- 6,0135 -- 0,26375 0 6,27725 2% 

Ampliació planta i trasllats 19,78125 -- 22,155 2,11 -- 0,5275 -- -- -- 0,5275 12,66 57,76125 21% 

Assistència a processos de selecció -- 2,6375 0,211 -- -- -- -- -- -- -- 0,5275 3,376 1% 

Projectes reformes planta (línies de vida) -- -- -- 2,6375 -- -- -- -- -- -- -- 2,6375 1% 

Projecte reforma paviments deixalleries -- -- -- 1,5825 -- -- 10,55 -- -- -- -- 12,1325 4% 

Nau recollida selectiva Cardedeu -- -- 0,5275 6,33 -- -- -- -- -- -- 0,5275 7,385 3% 

TOTAL (jornades de treball) 82,29 2,6375 40,301 58,236 46,42 7,64875 10,55 6,0135 1,055 0,79125 17,4075 280,7355 100% 

TOTAL (%) 29% 1% 14% 21% 17% 3% 4% 2% 0% 0% 6% 100%   

              

Nota: jornades de 7,5 hores 
             

 
 



 
 
 
 

 
 

ASSISTÈNCIA DEL CCVR AL CGRVO GENER-DESEMBRE 2021.   
DEDICACIÓ 
(hores)             

             

             

Assistència Anna B. Armand C. Jaume M. Jordi. M. Daniel dlC. Georgina M. Quim R. Karla. S. Àlex. T. Maria V. Jaume V. TOTAL 

Millora recollida selectiva (mobilitat) -- -- -- -- -- -- -- -- 7,91 -- 0,00 7,91 

Legalització deixalleries 69,23 -- 63,30 79,13 -- 11,87 -- -- -- -- 11,87 235,40 

Ampliacions deixalleries 130,56 -- 15,83 151,92 316,50 1,98 -- -- -- -- 11,87 628,65 

Projecte deixalleria Montornès del Vallès 269,03 -- 55,39 158,25 31,65 39,56 -- -- -- -- 7,91 561,79 

Gestió energètica -- -- -- -- -- -- -- 45,10 -- 1,98 0,00 47,08 

Ampliació planta i trasllats 148,36 -- 166,16 15,83 -- 3,96 -- -- -- 3,96 94,95 433,21 

Assistència a processos de selecció -- 19,78 1,58 -- -- -- -- -- -- -- 3,96 25,32 

Projectes reformes planta (línies de vida) -- -- -- 19,78 -- -- -- -- -- -- -- 19,78 

Projecte reforma paviments deixalleries -- -- -- 11,87 -- -- 79,13 -- -- -- -- 90,99 

TOTAL (hores de treball) 617,18 19,78 302,26 436,77 348,15 57,37 79,13 45,10 7,91 5,93 130,56 2.050,13 

 
 
 

ASSISTÈNCIA DEL CCVR AL CGRVO GENER-DESEMBRE 2021.     COST (euros)             



 
 
 
 

 
 

Assistència Anna B. Armand C. Jaume M. Jordi. M. Daniel dlC. Georgina M. Quim R. Karla. S. Àlex. T. Maria V. Jaume V. TOTAL 

Millora recollida selectiva (mobilitat) -- -- -- -- -- -- -- -- 259,92 € -- 0,00 € 259,92 € 

Legalització deixalleries 2.355,55 € -- 2.409,19 € 2.575,28 € -- 436,82 € -- -- -- -- 587,29 € 8.364,14 € 

Ampliacions deixalleries 4.441,89 € -- 602,30 € 4.944,54 € 10.301,13 € 72,80 € -- -- -- -- 587,29 € 20.949,96 € 

Projecte deixalleria Montornès del Vallès 9.152,98 € -- 2.108,05 € 5.150,57 € 1.030,11 € 1.456,08 € -- -- -- -- 391,53 € 19.289,31 € 

Gestió energètica -- -- -- -- -- -- -- 1.560,48 € -- 47,90 € 0,00 € 1.608,38 € 

Ampliació planta i trasllats 5.047,60 € -- 6.324,14 € 515,06 € -- 145,61 € -- -- -- 95,80 € 4.698,31 € 16.826,51 € 

Assistència a processos de selecció -- 654,35 € 60,23 € -- -- -- -- -- -- -- 195,76 € 910,35 € 

Projectes reformes planta (línies de vida) -- -- -- 643,82 € -- -- -- -- -- -- -- 643,82 € 

Projecte reforma paviments deixalleries -- -- -- 386,29 € -- -- 2.581,16 € -- -- -- -- 2.967,45 € 

TOTAL (hores de treball) 20.998,01 € 654,35 € 11.503,91 € 14.215,56 € 11.331,25 € 2.111,32 € 2.581,16 € 1.560,48 € 259,92 € 143,70 € 6.460,18 € 71.819,84 € 

Bases de càlcul              

Jornades de treball anuals 218            

Absentisme mitjà 4%            

Jornades de treball efectiu anuals 209,3            

Despeses generals 12%            



 
 
 
 

 
 

4. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
 
 
Document signat electrònicament. 
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