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Acord de Col·laboració entre diferents entitats i associacions i
l’Ajuntament d’Alcover

A la població d’Alcover, el 2 de desembre de 2004

REUNITS

D’una banda el Sr. ANTON FERRÉ FONS, alcalde de l'Ajuntament d’Alcover, amb domicili
a plaça Nova, 1.

I d’altra part:

SERGI FRANCH, en representació d’ALCOVER RADIO
JOSEP ROIG TORRELL, en representació de l’AGRUPACIÓ DE CONDUCTORS
REMEI PARÍS MASSÓ , en representació de l’AMPA DEL CEIP MARE DE DÉU
DEL REMEI
JOSEP FERRÉ RAMON, en representació de l’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA
FORESTAL
MARIA GORETTI ANDREU RIBAS, en representació del CEIP MARE DE DÉU
DEL REMEI
ROSA SANROMÀ BARBERÀ, en representació del CENTRE D’ESTUDIS
ALCOVERENCS
JORDI RODRÍGUEZ MAURI, en representació del CLUB ESPORTIU ALCOVER
JUAN CARLES AGRÀS, en representació de la COLLA CASTELLERA
XIQUETS DE LA VILA D’ALCOVER
CÈLIA RUIZ PLANA , en representació del COL·LECTIU DE DONES
ROGER PALAU GENÉ, en representació de la COOPERATIVA AGRÍCOLA
OLGA MASDÉU REQUENA, en representació del CLUB FUBOL SALA
FEMENÍ
LOURDES PLANELLAS GUARRO, en representació de la LLAR D’INFANTS
XIU XIU
XAVIER TORRELL CAMPS, en representació del MUSEU MUNICIPAL
D’ALCOVER
MARTIN RAMOS ESLAVA , en representació de la SOCIETAT DE CAÇADORS
ANTON FERRÉ RAMON, en representació de la SOCIETAT CERCLE D’AMICS
ANTONIETA GIRONA PUIG, en representació del SES FONTS DEL GLORIETA  

Les parts signants es reconeixen mútua capacitat legal suficient per contractar i obligar-se a
les finalitats que s’indiquen i,



 AJUNTAMENT
   D'ALCOVER

Plaça Nova, 3
Tel.  977 76 04 41
Fax. 977 76 05 41
E-mail:aj.alcover@altanet.org
43460   Alcover   (Alt Camp)

MANIFESTEN

1. Que una població més neta, habitable i ordenada no és possible sense la col·laboració
de tots els ciutadans. Les entitats, com un sector dinàmic i actiu d’Alcover,
comparteixen una gran responsabilitat en el desenvolupament d’actituds cíviques

2. Que l’Ajuntament d’Alcover estudia la implantació d’un servei de recollida selectiva
de residus orgànics per donar servei a tota la població. La voluntat de l’Ajuntament és
de facilitar la gestió dels residus d’acord amb la normativa actual i alhora fomentar
l’adquisició de nous hàbits, valors i pautes per tal de minimitzar els residus i
conservar l’entorn.

3. Que les entitats sotasignades del present Acord Cívic de Col·laboració, des de la
perspectiva dels seus objectius, volen participar en la protecció i millora del medi
ambient d’Alcover, i per tant exposen la seva voluntat de col·laboració amb
l'Ajuntament d’Alcover en la realització de les actuacions que es regulen en el següent
protocol i

ACORDEN

1. L’Ajuntament d’Alcover destinarà monitors encarregats de donar la informació
necessària a cada ciutadà a la vegada que proporcionarà a cada habitatge  les eines
necessàries per a poder fer la selecció a casa.

2. L’Ajuntament d’Alcover mantindrà informades  les entitats sotasignades del present
acord de col·laboració, del compliment de la normativa municipal del funcionament
del nou servei de recollida i del resultats de l’avaluació posterior.

3. Les entitats sotasignades difondran conjuntament entre els seus associats els canvis
que per als ciutadans suposa el nou servei de recollida, així com la mecànica que es
vol implantar.

4. Les entitats sotasignades recolliran les impressions que els seus associats els  facin
arribar, de manera que l’Ajuntament d’Alcover pugui comptar amb les opinions dels
ciutadans per redirigir la campanya i el servei.

5. Els sotasignats es comprometen a treballar en el marc de les seves activitats
l’adquisició de nous hàbits, valors i pautes per tal de minimitzar els residus i
conservar l’entorn.

6. Les entitats podran plantejar a l’Ajuntament problemes o dubtes que sorgeixin i que
es miraran de resoldre de forma respectuosa amb el medi.

7. L’Ajuntament posarà a l’abast de les entitats els mitjans de què disposi per tal de
facilitar una actuació ambiental al més correcta possible: gots reciclables,
contenidors...

8. L’Ajuntament d’Alcover farà públic aquest acte formal de signatura de l’acord cívic,
el qual es donarà a conèixer als mitjans de comunicació.

I en prova de conformitat, ratificant-se en el seu contingut, signen les parts el present
document, en el lloc i data indicat al començament
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