
 AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl.  Consti tució,  1.  46750  - SIMAT  DE LA VALLDIGNA   (La  Valldigna)   Telèfon:  96  2810007  Fax:   96  2811984   e-mail:
svalld igna@gva.es    NIF:  P4623300C

EN LA CIUTAT DE  SIMAT DE VALLDIGNA , 23 de MARÇ  DE 2009

R E U N I TS

L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA representat  pel  seu
Regidor  de  Medi  Ambient   Sr.  Joan  Serra  i  Folguerà  amb  DNI
20769943T.

Sr. Pedro Fco. Andrés i Oliver, (...) amb NIF 20769387-L.

Actuen a saber:

Sr. Joan Serra i Folguerà, en nom i representació de l’Ajuntament de
SIMAT DE LA VALLDIGNA, amb domicili a Plaça de la Constitució, nº 1
de Simat de la Valldigna, amb codi postal 46750 i NIF: P4623300C.

Sr.  Pedro Fco. Andrés i Oliver en nom i representació de la Societat
TEXLIMCA S.A., amb domicili a Alzira, Ronda d’ Algemesí, 27 i 29 CIF
A-46066700, en mèrits d’apoderament conferit davant de notari d’Alzira,
sr. Enrique Sifre Corts en data 8 de febrer de 2007, número de protocol
344, degudament inscrit en el registre mercantil de València.

En la qualitat en què actuen es reconeixen mútua i legal capacitat per a
obligar a les seues respectives representades a tot allò que en dret en
dret fóra menester i diuen:

A N T E C E D E N T S

1.-  Que  TEXLIMCA,  S.A.  té  com  a  objecte  social  entre  altres
activitats  la  compravenda,  manipulació,  transformació,  transport,
importació  i  exportació  de  desperdicis  tèxtils  i  de  roba  usada,  que
realitza fonamentalment en un complex industrial siti a Alzira, partida de
Materna, 16.

2.-  Que  l’Ajuntament  de  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA  no  té  la
infraestructura  necessària,  especialment  de  contenidors  i  equips  de
transport per al depòsit i la retirada, per a la seua posterior recuperació,
de les peces de roba usades i entregades gratuïtament per tercers.
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3.- Que TEXLIMCA, S.A. disposa dels contenidors necessaris i de
l’equip de transport que cal per al depòsit i la retirada dels elements als
quals s’ha fet referència en l’expositiu anterior.

4.- Que havent aconseguit l’acord que TEXLIMCA, SA. situe en el
nucli urbà de SIMAT DE LA VALLDIGNA  determinats contenidors als
fins abans exposats, ho formalitzen segons els següents 

P A C T E S
 

PRIMER.- TEXLIMCA, S.A. situarà en els carrers del nucli urbà un
contenidor de disseny exclusiu, per al depòsit i arreplega selectiva de
peces  de  roba  i  calçats  usats,  que  seran  dipositades  en  aquells  de
manera lliure, voluntària i desinteressada, pels ciutadans.

L’Ajuntament  de  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA  autoritza
expressament a TEXLIMCA, S.A. per a la ubicació del dit contenidor en
el nucli urbà de la Ciutat. 

SEGON.- TEXLIMCA, S.A. es compromet expressament a:

1.-Ubicar  els  contenidors  en  el  lloc  concret  que  siga
acordat amb l’Ajuntament.
2.-Buidar  el  seu  contingut  tantes  vegades  com  siga
necessari.
3.-Mantindre en bon estat de conservació i manteniment els
referits contenidors.
4.-Mantindre nets, si fóra necessari, la contornada del lloc en
què es troben els contenidors.

TERCER.- L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA cedirà de
forma gratuïta a TEXLIMCA, S.A. l’ús de la zona de via pública en què
s’ubiquen el/els diferent/s contenidor/s.

QUART.-  TEXLIMCA, S.A. comunicarà cada sis mesos el volum
dels productes arreplegats dels contenidors.

CINQUÉ.- Del volum que s’obtinga per TEXLIMCA S.A. se cedirà
en virtut de l’acord firmat a València el 19 de desembre de 2001, amb
l’Associació  de  Familiars  i  Amics  del  Centre  València  de  Solidaritat
“PROJECTE HOMBRE”,  part  dels  recursos  econòmics  obtinguts  a  la
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susdita associació per al compliment dels seus fins socials. No obstant
això,  si  durant  la  vigència  del  present  conveni  i  a  instàncies  de
TEXLIMCA S.A. es presentarà una altra ONG, associació, fundació o
qualsevol altra agrupació de caràcter benèfic, social o mediambiental de
reconegut prestigi i amb suficient entitat pròpia que poguera substituir a
l’abans mencionada, sempre amb la deguda aprovació del consistori, es
procediria a canviar la destinació dels esmentats recursos econòmics en
benefici de la nova realitat, adequant al seu torn la imatge pública dels
contenidors.

SISÉ.- TEXLIMCA, S.A. té subscrita una pòlissa d’assegurances
de Responsabilitat Civil amb número 46319362 amb la companyia AXA
AURORA  IBÈRICA  S.A.  D’ASSEGURANCES  I  REASSEGURANCES
per import de 3.000.000€. La cobertura de la mencionada pòlissa implica
responsabilitzar-se de qualsevol dany o perjuí causat pels contenidors ,
sempre que així ho considere l’asseguradora o si no n’hi ha per decisió
judicial.

SETÉ.- El present conveni tindrà una duració de QUATRE anys,
prorrogable per períodes iguals de duració sempre que en finalitzar el
període inicialment pactat o qualsevol dels seus prorrogues, una de les
parts no comunique fefaentment a l’altra la seua intenció de donar-ho
per  resolt  amb  una  antelació  mínima  de  tres  mesos  a  la  data  de
finalització del període corresponent.

Ambdós parts ratificant-se en allò que s’ha exposat ho firmen per
duplicat i a un sol efecte en la Ciutat i data al principi indicades,

Ajuntament de TEXLIMCA, S.A.
SIMAT DE LA VALLDIGNA Director
Regidor de Medi Ambient

Sr. Joan Serra i Folguerà          Sr. Pedro Fco. Andrés i Oliver


