
                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB I CET NOU VERD SCCL 

EN EL MARC DEL PROJECTE DE RECOLLIDA D´OLI DE CUINA USAT. EXP. 62/16-S  

 

Atès que aquest ajuntament està interessat en el projecte pedagògic per als alumnes de l´escola 

bressol “Xic Martinenc” i alumnes de l´escola “Jaume Balmes” i d´educació mediambiental per a 

les famílies del poble consistent en tallers a l´escola “Jaume Balmes”,  subministrament del 

material necessari per a la recollida d´oli de cuina usat i retirada d´aquest oli; 

   

Vist el conveni de col.laboració entre l´Ajuntament de Sant Martí Sarroca i I Cet Nou Verd SCCL 

en el marc del projecte de recollida d´oli de cuina usat que es transcriu a continuació: 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA 

I CET NOU VERD SCCL EN EL MARC DEL PROJECTE 

DE RECOLLIDA D’OLI DE CUINA USAT 

 

REUNITS: 

 

Antoni Ventura Lluvià, alcalde, en representació de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 

amb CIF P-0822700-A, amb  domicili a c/ Ferran Muñoz Gascó, núm. 4-6, de Sant Martí 

Sarroca (08731).  

 

Ton Grau Adell, responsable del projectes, en representació de CET Nou Verd SCCL amb 

CIF F-60705415, amb  domicili  al Polígon Domenys I, carrer d’en Morató número 4, de 

Vilafranca del Penedès. 

 

MANIFESTEN:  

 

Que Nou verd SCCL està desenvolupant el projecte EDUCO que té com objectiu la 

recollida d’olis vegetals a les famílies dels nens amb edat escolar a les escoles mitjançant 

un projecte pedagògic. 

 

Que l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca està interessat en el projecte per considerar-lo 

d’alt interès pedagògic per als alumnes de l’escola Bressol “Xic Martinenc” i l’escola 

“Jaume Balmes” i d’educació mediambiental per a les famílies del poble. 

 

ACORDEN: 

 

Nou Verd  gestionarà els tallers a l’escola  “Jaume Balmes” en coordinació amb la 

direcció de l’escola durant l’any 2016-2017. 

 

Nou Verd  retirarà l’oli recollit a les escoles i subministrarà envasos nets. Així mateix farà 

el seguiment del projecte i donarà comptes a l’ajuntament dels resultats del mateix. 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

L’Ajuntament aportarà al projecte  el cost d’un pot per família que és de 1’50€ i el cost 

del contenidor i dispensador necessaris per al funcionament del projecte.  Aquesta 

aportació només es farà  una vegada pel començament del projecte. Tot i amb això, si el 

nombre de famílies a incorporar al projecte s’incrementés, les parts poden acordar 

l’ampliació d’aquest conveni mitjançant una clàusula addicional. 

 

Les parts acorden la durada inicial del conveni en un curs escolar, renovable 

automàticament per períodes iguals, a no ser que unilateralment es denuncií, amb 

període de preavís de 30 dies. 

 

I perquè així consti i en plena conformitat, signen per duplicat el següent acord el 30 de 

març de 2016, a Sant Martí Sarroca. 

 

Per l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca               Per Nou Verd SCCL, 

 

Antoni Ventura Lluvià                  Ton Grau Adell.  

Alcalde.-                                                  Responsable de projectes.-“ 

 

Atès que a la partida pressupostària 170227.99 hi ha consignació suficient per atendre aquesta 

despesa; 

 

Vista la delegació de competències per part del Ple efectuada en Ple extraordinari de data 2 de 

juliol de 2015; 

 

Atès l´article 22.2c) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de bases de règim local, l´òrgan 

competent per a l´aprovació del present conveni és el Ple municipal; 

 

D’acord amb el que s’exposa, el Ple municipal adopta els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca i I 

CET NOU VERD SCCL en el marc de projecte de recollida d´oli de cuina usat d´acord amb el text 

transcrit en la part expositiva. 

 

SEGON.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 170227.99 per import de 

232,92€ (Iva Inclòs) del servei de recollida d´oli de cuina usat a l´escola bressol “El Xic Martinenc” 

i d´import 480,37€ (Iva Inclòs) del servei de recollida d´oli de cuina usat a l´escola “Jaume 

Balmes”. 

 

TERCER.- FACULTAR l´Alcalde-president o Regidor en qui delegui per a la signatura de quanta 

documentació sigui necessària per a la formalització del present conveni. 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

QUART.- COMUNICAR aquest acord al I Cet  Nou Verd SCCL i als serveis econòmics de la 

Corporació. 

 

 

 


