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INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria del PIe d' este Ajuntament, celebrada el 15 de juny
de 2016, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que resulten de
l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'article 206 del Reial Decret 2568/1986
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim
Jurídic de les Entitats Locals:

«
PRORROGA DE LES CONDICIONS PREVISTES A LA CLÁUSULA 2
RECOLLIDA MONOMATERIAL DE PAPER CARTRÓ EN CONTENIDORS
ESPECÍFICS
Vist l'escrit de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climatic i Desenvolupament
Rural, en el que infonna que en la sessió de la Comissió de Seguiment celebrada el passat 18
de febrer es va aprovar una modificació puntual del Conveni Marc vigent entre la Generalitat
Valenciana i Ecoembes, al qual estem adherits.
Vist que la modificació aprovada resulta beneficiosa economicament per a l'ajuntament de
Bellreguard.
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el PIe de
l' Ajuntament per UNANIMITAT deIs presents, ACORDA:

PRIMER.
Acceptar prorrogar les condicions previstes a la clausula 2 recollida monomaterial de paper cartró en contenidors específics de l'annex II condicions economiques en alIó
relatiu als percentatge d'aplicació sobre el material recollit per a l'any 2015, quedant de la
següent manera per a l'any 2016 "Any 2016: percentatge de paper cartró responsabilitat del SIG
40% o alIó previst al conveni de col'laboració per a l'any 2016, de resultar un percentatge més
alt"
SEGON.
Donar trasllat del present acord a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climatic i Desenvolupament Rural, Direcció General de Canvi Climatic i Qualitat
Ambiental. "
1 perque conste, estenc aquesta certificació,
Bellreguard, vint-i-u de juny de dos mil setze.

