CONVENI MARC ENTRE AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE
S’ADHEREIXIN I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS REGULADOR
DE LA DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’OLIS USATS D’ORIGEN
DOMÈSTIC
A Tarragona, en data de la signatura electrònica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Tarragonès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B0F0322F40CC42B2B4ECFA0E7802B3CF i data d'emissió 23/06/2022 a les 09:28:01

REUNITS
D’una banda. El senyor Pere Granados Carrillo alcalde del municipi de Salou,
facultat per signar aquest conveni per acord plenari de data 27 d’abril de 2022,
i d’acord amb les atribucions que li confereix, l’article 21 de la vigent Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
I d’altra el Sr. Óscar Sánchez Ibarra, president del Consell Comarcal del
Tarragonès, facultat per signar aquest conveni, per acord plenari de data 23 de
novembre de 2021, i d’acord amb les atribucions que li confereix, l’article 13,
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la
Llei de l’Organització comarcal de Catalunya.
I, els secretaris dels respectius ens locals, d’acord amb la normativa vigent,
signen aquest conveni i en dona fe del mateix, en data de signatura electrònica.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat para celebrar aquest acte i

MANIFESTEN
1. Que l’oli mineral d’origen domèstic i assimilable a domèstic és una de les
principals causes de contaminació de les aigües residuals urbanes, però a
l’hora, és un element aprofitable per a l’elaboració de determinats productes.
Un d’aquests pot ser el biodièsel.
2. Que el Consell Comarcal del Tarragonès, conscient d’aquesta problemàtica,
va posar en marxa al seu dia un servei de recollida selectiva d’oli mineral
utilitzat. Per a fer-ho es van establir una sèrie de convenis amb municipis
del Tarragonès els quals ja han finalitzat.
3. S’escau, en conseqüència, per l’actualització del servei i, en aplicació de la
normativa vigent sectorial de gestió de residus, i més en concret, en el
procediment administratiu, per adequació a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del Sector Públic, formalitzar un nou conveni de
col·laboració.
4. Per altra banda, l’Ajuntament considera d’interès adherir-se a la iniciativa
del Consell i vol participar del servei de recollida selectiva d’aquesta fracció,
tot delegant al Consell Comarcal el servei.
Per tot això,
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ACORDEN
1. Aquest conveni de col·laboració té per objecte regular la gestió del servei de
recollida d’oli mineral d’origen domèstic i assimilable a domèstic ja utilitzat
provinent del municipi.
2. Per a fer el servei de recollida el Consell, mitjançant l’empresa adjudicatària
que esdevingui guanyadora de la licitació convocada a tal efecte, lliurarà al
municipi un total de 16 contenidors de 360 litres de capacitat, dins d’una
estructura de 600 litres que també serà subministrada. L’estructura o
carcassa contindrà el logotip del Consell Comarcal i, si ho desitja, de
l’Ajuntament.
3. Serà el Consell Comarcal qui mitjançant l’empresa adjudicatària
s’encarregarà de transportar l’oli recollit dels contenidors a una planta
degudament autoritzada. Els vehicles emprats també hauran de disposar de
les corresponents autoritzacions i llicències.
4. L’Ajuntament posarà a disposició del servei l’indret (o els indrets) on es
col·locaran aquests contenidors, i vetllarà pel seu bon estat de conservació,
pel seu bon ús i per la seva neteja periòdica. Anirà a càrrec del municipi
d’adequació i manteniment de l’indret on es col·loqui el contenidor. La
ubicació sempre serà a la via pública i en lloc de fàcil accés amb vehicle.
5. El Consell Comarcal del Tarragonès podrà dur a terme una campanya de
comunicació per a donar a conèixer aquest servei entre la població del
municipi. L’Ajuntament podrà complementar, si ho considera adient,
aquesta campanya.
6. S’estableix una freqüència de buidat d’un cop cada 15 dies com a norma
general; en zones on aquesta freqüència sigui insuficient s’incrementarà
fent-la amb caràcter setmanal.
7. Anualment el Consell Comarcal lliurarà al municipi un informe on s’indicarà
el nombre de TM recollides així com les incidències remarcables de l’exercici
8. El servei de recollida i transport serà gratuït per a l’Ajuntament. És a dir, es
garanteix durant la vigent del present conveni un cost “0”. Per tal de
rescabalar-se de les despeses de la recollida i del transport, tant directes
com indirectes, l’empresa adjudicatària serà propietària de l’oli recollit.
També ho és de les carcasses i contenidors afectes al servei que
subministrarà per a dur-lo a terme.
9. La vigència d’aquest servei s’estableix en 4 anys, prorrogable per 4 anys més
si les dues parts així ho acorden de forma unànime, amb acord exprés dels
seus òrgans competents. En cas d’extingir-se el conveni als 4 anys primers,
l’hauran de notificar amb tres mesos d’antelació.
10. Si per motius econòmics aquesta gratuïtat de servei finalitza, l’Ajuntament
podrà resoldre aquest conveni sense cap tipus de penalització, establint-se
un preavís d’1 mes.
11. Aquest conveni té caràcter administratiu i en cas d’incompliment o
interpretacions, en la seva execució, està sotmès a la jurisdicció contenciosa
administrativa, previ requeriment d’acord amb el que s’estableix a la Llei de
Jurisdicció contenciós administrativa vigent.
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I en prova de conformitat i acceptació, signen ambdues parts el present conveni
per duplicat exemplar.
Consell Comarcal del Tarragonès

Ajuntament de Salou

El president

L’alcalde
PERE
GRANADOS
CARRILLO DNI
39845698S
(TCAT)

En dona fe
El Secretari del Consell Comarcal

Signat
digitalment per
PERE GRANADOS
CARRILLO - DNI
39845698S (TCAT)
Data: 2022.06.29
09:17:38 +02'00'

En dona fe
El secretari/a de l’Ajuntament

Enric Daniel
Ollé Bidó DNI
39895905J
(TCAT)

Enric Daniel
Ollé Bidó - DNI
39895905J
(TCAT)
2022.07.06
13:49:06 +02'00'
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