
RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (23-11-2016) 
 
DEPARTAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT, MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE 
MUNICIPIS I PROVINCIES (FEMP) PER PROMOURE I FACILITAR EL 
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE, DE 
TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN 
A LES ENTITATS LOCALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient en 
substitució del conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència: 
 
1. Vista la memòria justificativa d'adhesió al Portal de Transparència 

d'Administracions Públiques, signada per la T.A.G. de l'Oficina de Transparència i 
el Secretari Tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, on es 
justifica la necessitat i conveniència de signar aquesta adhesió per complir amb la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 
2. Atès l'informe favorable, de que no existeix cap objecció que s'oposi a l'aprovació 

de l'esmentada adhesió a l'Acord Marc, emès per la TAG de l'Oficina de 
Transparència del Departament de Participació Ciutadana i Presidència.  

 
3. Atès el vigent Decret d'Organització del Consell Insular de Mallorca i en ús de les 

facultats que em confereix la legislació vigent 
 
Per tot això, proposo que el Consell Executiu adopti l’acord següent 
 
1. Aprovar l'Adhesió a l'Acord Marc de Col·laboració entre l'Administració General de 

l'Estat, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i la Federació Espanyola 
de municipis i Províncies (FEMP) per promoure i facilitar el desenvolupament de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern a les entitats locals (Portal de Transparència d'Administracions 
Públiques). 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS TURÍSTIQUES I CULTURALS DE LA 
INTERNATIONAL SUMMER SENIOR UNIVERSITY (ISSU) 



 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

La Universitat de les Illes Balears (UIB) està organitzant la X edició de la International 
Summer Senior University (ISSU) que integra activitats acadèmiques, científiques i 
culturals que fomenten el turisme cultural sènior amb la participació d’alumnat gran de 
distints països europeus. 

El 22 de novembre de 2016, la directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i 
Artesania ha emès una memòria justificativa sobre l’interès i la idoneïtat de subscriure 
aquest conveni de col·laboració.  

El 24 de novembre de 2016, el conseller executiu d’Economia i Hisenda va resoldre 
iniciar l’expedient. 

El 24 de novembre de 2016, la cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament 
ha informat en sentit favorable l’adopció del present Acord. 

De conformitat amb els antecedents exposats, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda que subscriu, en ús de les atribucions conferides a l’article 31.2.e) del 
Reglament orgànic de la Corporació, eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’article 1 c) del 
Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
109, de 18 de juliol), modificat pel Decret de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 
27 de febrer) i pel Decret de 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març) i la base 
23.4 de les d’execució del Pressupost de l’exercici 2016, l’adopció del següent: 

ACORD 

1. Prorrogar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de 
les Illes Balears per a la realització d’activitats turístiques i culturals de la International 
Summer Senior University per a la X edició que es durà a terme entre els dies 3 i 9 de 
setembre de 2017. 

2. Aprovar l’Addenda d’aquest Conveni que s’adjunta com Annex. 

3. Notificar aquest Acord a la UIB i traslladar-ho a la Intervenció General de la 
Corporació. 

 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS TURÍSTIQUES I CULTURALS DE LA 
INTERNATIONAL SUMMER SENIOR UNIVERSITY 
 
 
Palma, ________________ 
 

PARTS 
 
D’una banda, el senyor Cosme Bonet Bonet, conseller executiu del Consell de Mallorca, 
actuant en representació del Departament d’Economia i Hisenda, en virtut del Decret de 
la Presidència de nomenament dels membres del Consell Executiu, de 6 de juliol de 
2015 (BOIB núm. 100, de 7 de juliol) i en virtut de l’atribució per signar convenis de 
col·laboració amb altres entitats públiques o privades en matèries relatives al 
Departament, segons l’art. 2.d) del Decret de la Presidència, de 10 de juliol de 2015, pel 



qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de 
juliol). 
 
I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears 
(d’ara endavant, UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat 
pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb el que 
estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb domicili a la carretera de 
Valldemossa, km 7,5, 07121 Palma. 
 
 

ANTECEDENTS 
 
1. El 2 de setembre de 2016 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Consell de 

Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d’activitats 
turístiques i culturals de la International Summer Senior University. 

 
2. La clàusula 11 del Conveni preveu que en cas que interessi reeditar la ISSU en 

successius exercicis, aquest conveni es podrà prorrogar per períodes anuals per acord 
mutu entre les parts, amb addenda específica. 

 
3. La X edició de la International Summer Senior University es durà a terme del 3 al 9 

de setembre de 2017 i es dedicarà al turisme sènior cultural i mediambiental a partir 
d’un programa educatiu internacional per a gent gran.   

 
4. Ambdues institucions estan interessades a fomentar totes aquelles activitats i 

iniciatives necessàries per al desenvolupament del turisme cultural i el progrés de les 
nostres illes i, per aquest motiu, és voluntat d’aquestes institucions de fer els esforços 
necessaris perquè es pugui donar suport a aquest esdeveniment que integra activitats 
acadèmiques, científiques i culturals que fomenten el turisme cultural sènior amb la 
participació d’alumnat gran de distints països europeus. 

 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda de conveni, d’acord amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
1. En desenvolupament del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la 

Universitat de les Illes Balears per a la realització d’activitats turístiques i culturals 
de la International Summer Senior University, signat el 2 de setembre de 2016, 
s’acorda la seva pròrroga per a la X edició que es realitzarà del 3 al 9 de setembre de 
2017. 

 
2. El Consell de Mallorca col·laborarà amb la UIB complementant el subprograma 

d’activitats turístiques i culturals, dirigit a l’alumnat estranger participant en la 
ISSU, assumint la prestació d’actuacions específiques posant en valor determinats 
recursos tècnics, humans i materials de la institució insular, sempre que suposin la 
promoció de recursos autòctons d’interès turístics i de promoció econòmica.  



3. Per a l’edició de 2017, el Consell de Mallorca s’encarregarà d’implementar, amb 
mitjans propis, subcontractats o en cooperació amb altres administracions, diverses 
activitats que s’emmarcaran en el programa educatiu de la X edició de la 
International Summer Senior University. 

 
Com a prova de conformitat, signam aquesta addenda en dos exemplars.   
 
 

Pel Consell de Mallorca, 
 
 
 
 

Cosme Bonet Bonet 
Conseller executiu d’Economia i Hisenda 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
 
 
 
 

Llorenç Huguet Rotger, 
Rector 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA 
L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 14 
DE NOVEMBRE DE 2011 D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LES ACTUACIONS 
OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 590 DEL 
POLÍGON 27 DE FELANITX. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 14 de 
novembre de 2011, l’expedient sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 590 del polígon 27 de Felanitx, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part del Sr. JCF, en nom i representació del Sr. MVM i la Sra. MOR, atès 
l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 16 de novembre de 
2016, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL 
EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 16 de 
novembre de 2016, el recurs d'alçada interposat pel Sr. JCF, actuant en representació del 
Sr. MVM i la Sra. MOR, contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de 
Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca pel qual se'ls va sancionar 
per les actuacions realitzades en la parcel·la 590, del polígon 27, del terme municipal de 
Felanitx. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 



correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA 
L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 14 
DE NOVEMBRE DE 2011 PEL QUAL ES VA ORDENAR LA DEMOLICIÓ DE 
LES ACTUACIONS OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA 
PARCEL·LA 590 DEL POLÍGON 27 DE FELANTIX. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 14 de 
novembre de 2011, l’expedient de restabliment de la legalitat urbanística i reposició de 
la realitat física alterada incoat amb motiu d’infracció urbanística a la parcel·la 590 del 
polígon 27 de Felanitx, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada per part 
del Sr. JCF, en nom i representació del Sr. MVM i la Sra. MOR, atès l’informe de la 
TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 16 de novembre de 2016, la 
Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL 
EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 16 de 
novembre de 2016, el recurs d'alçada interposat pel Sr. JCF, actuant en representació del 
Sr. MVM i la Sra. MOR, contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de 
Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca pel qual es va ordenar la 
demolició de les actuacions realitzades en la parcel·la 590, del polígon 27, del terme 
municipal de Felanitx. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA 
L’ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, 



URBANISME I PATRIMONI HISTÒRIC DE MALLORCA DE 22 DE FEBRER 
DE 2013 PEL QUAL ES VA INADMETRE, I SUBSIDIÀRIAMENT 
DESESTIMAR, LA REVISIÓ D’OFICI CONTRA L’ACORD D’IMPOSICIÓ DE 
SANCIÓ PER LES OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA 
PARCEL·LA 65 DEL POLÍGON 6 DE BÚGER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Una vegada resolta en via administrativa, mitjançant acord de la Comissió Insular del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió celebrada el 22 de febrer de 2013, la 
sol·licitud de revisió d'ofici instada pel Sr. JCF contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni de 28 de setembre de 2007, que va 
resoldre el procediment sancionador per infracció urbanística incoat amb motiu de les 
obres executades sense llicència a la parcel·la 65 del polígon 6 del terme municipal de 
Búger, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 31 
d'octubre de 2016, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el 
CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 31 
d'octubre de 2016, els motius al·legats en el recurs d'alçada interposat pel Sr. JCS contra 
l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric 
en sessió celebrada el 22 de febrer de 2013, pel qual es va inadmetre la sol·licitud de 
revisió d'ofici instada pel Sr. JCF contra l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni de 28 de setembre de 2007 per les actuacions 
realitzades en la parcel·la 65, del polígon 6, del terme municipal de Búger.  
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT  
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADDENDA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 



Atesa la proposta d’Addenda del Conveni de Col·laboració vigent entre el Consell de 
Mallorca i Ecoembalajes España, SA remesa per part d’Ecoembes, amb registre 
d’entrada de 2 de juny de 2016, núm. 15.053. 
 
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic DIR de 16 de setembre de 2016. 
 
Atès l’informe de l’economista de la Direcció Insular de Residus de 16 de setembre de 
2016. 
 
Atès l’Informe de Fiscalització prèvia de 30 de setembre de 2016. 
 
Atesa la nova proposta d’Addenda del Conveni de Col·laboració vigent entre el Consell 
de Mallorca i Ecoembalajes España, SA 
 
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic DIR de 10 d’octubre de 2016. 
 
Atès l’informe de l’economista DIR de 10 d’octubre de 2016. 
 
Atès l’Informe de Fiscalització prèvia de 3 de novembre de 2016. 
 
Atesa la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca de 
2013 publicades al BOIB n. 187 de 26 de desembre de 2015, en què es diu que 
correspon al Consell Executiu aprovar convenis independentment de la seva quantia.  
 
Atès l’article 2.d del Decret de dia 10 de juliol de 2015 pel qual es determina 
l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 
i 9 de març de 2016, BOIB n.109, de 18 de juliol de 2015, BOIB n.27, de 27 de febrer 
de 2016 i BOIB n.35, de 17 de març de 2016, que atribueix als consellers 
executius/conselleres executives el signar, en nom del Consell de Mallorca, els convenis 
de col·laboració amb altres entitats públiques o privades relatius a assumptes del 
departament. 
 
Per tot el que s'ha exposat, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient 
eleva al Consell Executiu, la següent proposta d' 

ACORD 

  
1. Aprovar l’Addenda del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i 

Ecoembalajes España, SA que s’adjunta com a annex. 
2. Notificar aquesta Addenda del Conveni a la Conselleria Medi Ambient, Agricultura i 

Pesca del Govern de les Illes Balears, a Ecoembalajes España, SA i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL DE 
MALLORCA I ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 

 
 
A Palma de Mallorca , a ......... de 2016 

 



 
 
D’una part, Dª Sandra Espeja Almajano en qualitat de consellera executiva de Medi 
Ambient. 
 
En endavant, El Consell. 

 
Per altra banda, Ecoembalajes España, S.A., Societat Anònima sense afany de lucre, 
domiciliada a Madrid, Paseo de la Castellana, nº 83-85, 11a planta, inscrita al Registre 
Mercantil de Madrid, tom 12100 de la secció 8a del llibre de societats, foli 17, full n. M-
1908444 i amb NIF n. A/81601700, i representada al present acte pel Sr. D. Óscar 
Martín Riva, en la seva qualitat de conseller delegat. 
 
En endavant, Ecoembes. 

 
Les parts, en la representació que respectivament ostenten, tenen i es reconeixen plena 
capacitat legal per a l’atorgament d’aquest document de Conveni i, a tal efecte, 
 

MANIFESTEN 

 
Que les parts van signar un conveni de col·laboració en data 25 febrer 2014. 

 
Que, en el marc de l’esmentat conveni, es determina el compromís d’impulsar la 
recollida selectiva monomaterial de paper cartró amb objecte d’assolir les obligacions 
assignades al SIG per la Llei 11/97, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, en 
particular en lo relatiu als envasos de paper cartró. 

 
Que a l’Annex II de l’esmentat conveni, Col·laboració Econòmica d’Ecoembes, en 
relació a la responsabilitat del SIG sobre els envasos de paper cartró, donat que en 
aquest servei es recullen a més d’envasos domèstics de paper cartró, altres envasos de 
cartró d’origen comercial i residus de paper no envàs, es preveu el percentatge del paper 
cartró recollit responsabilitat del SIG d’aplicació a la durada del conveni.  

 
Que, circumstàncies esdevingudes als últims anys, com els canvis en els hàbits de 
consum i, en particular, la generalització d’extraccions irregulars del material dipositat 
als contenidors blaus o en la recollida porta a porta, que han alterat la recollida d’aquest 
material, aconsellen modificar el previst al conveni en tant no es torni a una 
estabilització del servei de recollida.  
 
 
Per tot això ambdues parts: 

 

ACORDEN 
 
Prorrogar les condicions previstes a la clàusula 2 Recollida monomaterial de paper 

cartró en contenidor específic de l’Annex II Col·laboració Econòmica d’Ecoembes en 
el relatiu al percentatge d’aplicació sobre el material recollit per a l’any 2015, als 
exercicis successius, quedant de la següent forma: “any 2016 i successius, percentatge 



de paper cartró responsabilitat del SIG, 40% o el previst en el conveni de col·laboració 

per a l’any en curs, de resultar un percentatge més alt”. 

 

Prorrogar les condicions previstes a la clàusula 3 Recollida porta a porta d’envasos de 

cartró generats al comerç urbà en lo relatiu al material recollit per a l’any 2015, als 
exercicis successius, quedant de la següent forma: “any 2016 i successius, condicions de 

l’any 2015 o el previst al conveni de col·laboració per a l’any en curs, de resultar una 

quantitat més elevada”. 

 

En tot cas, les parts duran a terme, anualment, abans del mes de setembre de cada any, 
una anàlisi i valoració de l’estabilitat de l’activitat, en funció de l’estat de les 
extraccions del paper-cartró, de forma que si s’assoleix una quantitat recollida a làmbit 
territorial del Consell de Mallorca inclòs en el present Conveni, superior a la recollida a 
l’any 2011 (7.128 tones) s’aplicaran de forma automàtica i amb efectes des de l’1 de 
gener de l’any següent, les condicions inicialment establertes a les esmentades clàusules 
2 i 3 del Conveni de referència. 

 

Aquest Acord tendrà efecte retroactiu amb data 1 de gener de 2016, de manera que es 
procedirà a la regularització de la facturació per a aquells municipis i altres entitats 
locals que hagin facturat amb les condicions anteriors.  

 

En tot cas, la durada del Conveni vigent signat dia 25 de febrer de 2014  es manté 
segons relata l’article 16 del mateix Conveni, fins que finalitzi l’autorització al Sistema 
Integrat de gestió del qual Ecoembes es entitat gestora vigent, otorgada el 14/9/2009 
sense perjudici de que es prorrogui automàticament amb la renovació d’aquesta 
autorització i per la vigència en ella establerta. 

 

Per Consell de Mallorca    Per Ecoembes 

Dª. Sandra Espeja Alamajano   D. Oscar Martín Riva 

 
 


