
DICTAMEN  D'ADHESIÓ  A  LES  CONDICIONS  ECONÒMIQUES  I  RESTA  DE
CONDICIONS PREVISTES AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
DE MALLORCA I ECOVIDRIO 

Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids urbans és competència
dels municipis de Mallorca.

Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic del
Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització com a entitat gestora del Sistema
Integrat  de  Gestió  d’Envasos de Vidre  a la  Sociedad Ecológica para el  Reciclado de
Envases de Vidrio (Ecovidrio) el 16 de juny de 2015, concedida per 5 anys, és a dir, vigent
fins 16 de juny de 2020. 

Atès que el 8 febrer de 2011 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i Ecovidrio i que segons l'estipulació cinquena s'entén prorrogada la
vigència d'aquest Conveni Marc.

Atès que el 29 de novembre de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració entre el
Consell de Mallorca i Ecovidrio el qual ha quedat renovat automàticament d'acord amb la
clàusula sisena,  pendent de la tramitació i  signatura d'un nou Conveni  Marc i  un nou
Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio.

Atès que el punt 11è de l’annex I d’aquest Conveni expressa la possibilitat de què les
entitats locals de l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió de la recollida
selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre al Consell de Mallorca puguin adherir-se a
les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al present Conveni mitjançant
Acord de Ple de la corporació municipal i notificació a tal efecte al Sistema Integrat de
Gestió.

Atès que en data 30 de maig de 2016 ha finalitzat el conveni de col·laboració entre aquest
Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions
de paper-cartró, vidre i envasos lleugers.

Atès que es va aprovar la proposta de Conveni per Comissió d'Hisenda de data 21 d'abril
de 2016.

Per tot això, el Ple d’aquesta corporació acorda:

1. Adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al Conveni
de col·laboració entre el  Consell de Mallorca i Ecovidrio de 29 de novembre de
2012 (Conveni de col·laboració el qual s’adjunta al present acord). 

2. Notificar al sistema integrat de gestió, Ecovidrio, el present acord.

Inca 25 d'abril de 2016 

Virgilio Moreno Sarrió

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F


