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P  rotocol d’adhesió  

Mitjançant aquest protocol, l’entitat local de Simat de la Valldigna s’adhereix al conveni

marc firmat  amb data 19 de febrer de 2009 entre la Generalitat, mitjançant de la Conselleria de

Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i Ecovidrio, d’acord amb el que disposa l’article 9 de

la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d´ envasos, i assumeix tots els compromisos i les

condicions que s’hi defineixen. 

Prèviament a la signatura d’aquest protocol, el ple de la corporació, en sessió celebrada en

data  29 de novembre del 2010 ha adoptat  aquest acord pel qual s’accepten les condiciones del

conveni marc esmentat. 

Atés  que  l’autorització   a  Ecovidrio  preveu  que  les  entitats  locals  puguen  participar

voluntàriament en el sistema integrat de gestió autoritzat, aquesta es fa efectiva mitjançant l’adhesió

al conveni marc subscrit entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,

Urbanisme i Habitatge, i Ecovidrio. 

1. Recollida selectiva monomaterial de residus d’envasos de vidre

Respecte  a la recollida i  el  transport  dels residus d’envasos de vidre  procedents  de la recollida

selectiva, l’entitat local firmant opta per:

           Encarregar la gestió integral de la recollida selectiva de residus d`envàs de vidre a Ecovidrio,

qui haurà de realitzar les operacions de recollida i transport del vidre, com també el manteniment, la

neteja i la reparació dels contenidors tipus iglú.

2. Coneixement del conveni marc

L’entitat  local  firmant  coneix  el  contingut  d’aquest  conveni  marc  entre  la  Generalitat,

mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i Ecovidrio, inclosos

tots els annexos, i queda obligada pel contingut d’aquest.

3. Vigència del protocol d’adhesió

Aquest protocol d’adhesió entrarà en vigor a la firma i tindrà una duració inicial fins al final

de la vigència del conveni marc, i quedarà automàticament renovat en tots els seus termes en el cas

de pròrroga o renovació, de conformitat amb el que estableix la clàusula deu, excepte el cas que el

consorci adherit adopte acord exprés en sentit contrari mitjançant el ple, en el termini màxim de tres

mesos a partir de l’endemà que reba la comunicació d’aquesta pròrroga o renovació per part de la

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. En aquest cas, haurà de ser remés el

certificat  de  l’acord  plenari  adoptat  a  la  Conselleria  de  Medi  Ambient,  Aigua,  Urbanisme  i

Habitatge  en  el  termini  màxim  de  quinze  dies  naturals  comptadors  a  partir  de  l’endemà  de

l’adopció.

4. Resolució del protocol d’adhesió

Són causes de resolució d’aquest protocol d’adhesió aquelles que es detallen en la clàusula

setze d’aquest conveni marc. 
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I en prova de conformitat amb quant antecedeix, el Sr. Joan Serra i Folguerà, Regidor de

Medi Ambient de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna facultat per acord del ple de la corporació

de data 29 de novembre del 2010, subscriu aquest protocol d’adhesió per duplicat exemplar.

A Simat de la Valldigna, 30 de novembre de 2010.

Joan Serra i Folguerà, 

Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Simat.


