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ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A
TRAVÉS DE CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I VIVENDA I
L'ENTITAT ECOEMBALAJES ESPANYA, S.A., DE DATA 30 DE DESEMBRE DEL 2008.

Vista la proposta de l'Alcaldia, que es motiva en els extrems següents:

Vist el Conveni Marc subscrit el 30 de desembre del 2008 entre la Generalitat Valenciana, a través

de Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i l'Entitat Ecoembalajes Espanya,

S.A. (DOGV núm.5955 de 16/02/09) pel que es regula la gestió del contenidor groc (arreplegada

selectiva d'envasos lleugers) i del contenidor blau (arreplegada selectiva de paper-cartó)

Vist el que disposa la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons el qual (art.9) la participació de

les Entitats Locals en els sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i envasos utilitzats es

portarà a efecte per mitjà de la firma de convenis de col·laboració entre estes i l'entitat a què se li

assigne la gestió del sistema;

Considerant  que el  Conveni Marc citat  anteriorment  ve  a regular  la participació de les Entitats

Locals en el sistema integrat autoritzat a ECOEMBES;

Considerant que el nou conveni ve a substituir a l'anterior subscrit en data 1 de juliol del 2004 entre

les mateixes part, a què este ajuntament es troba adherit per mitjà de Protocol d'Adhesió firmat en el

seu dia a tals efectes.

L'alcaldia  proposa:

Primer.  Acceptar  la totalitat  de les  condicions reflectides  en el  Conveni  Marc  subscrit  entre  la

Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i

l'Entitat Ecoembalajes Espanya, S.A., de data 30 de desembre del 2008.

Segon. Autoritzar el president/a de la Corporació per a la signatura de tots els documents que siguen

necessaris per a la formalització de l'adhesió al meritat Conveni Marc.

Tercer.  Remetre  en triple versió exemplar certificat  del  present  acord a la Conselleria  de Medi

Ambient,  Aigua,  Urbanisme  i  Vivenda  de  la  Generalitat  Valenciana,  perquè  en  prengueu

coneixement i efectes oportuns.

Simat de la Valldigna, 19 de juny de 2009.

L’Alcalde


