CONVENI ENTRE MAC INSULAR, S.L., EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL DE
MALLORCA, PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ,
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA I LA PERSONA O
EMPRESA (D’ARA ENDAVANT: EL CLIENT) .....................................................................................
...............................................................................................................................................................
REUNITS
D’una part, D. José Mª Bauzá de Mirabó Darder, Director General de MAC Insular, S.L., empresa
amb domicili al C/ Romaní nº2, Polígon Ses Veles, en el terme municipal de Bunyola, C.P. 07193,
amb CIF nº B57208878, y
D’altra banda, D.................................................................................................... en nom propi o com
apoderat de l’ empresa ........................................................................................................................,
amb domicili al carrer ..........................................................................................................................,
en el municipi de .............................................(CP...............) amb CIF o DNI ....................................,
telèfon de contacte nº................................... i correu electrònic ..........................................................
MANIFESTEN
I. Que ambdues parts es reconeixen amb la capacitat legal necessària per al present acte.
II. Que ambdues empreses tenen objectius comuns o complementaris dins l’àrea d’investigació i
desenvolupament de l’ús d’àrids reciclats i que desitgen col·laborar per aprofitar al màxim el seu
potencial.
III. Que ambdues empreses desitgen formalitzar la seva col·laboració i establir el marc d’actuació
per a la mateixa, pel que acorden formalitzar el present Conveni d’acord a les següents
CLÀUSULES
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre MAC Insular, S.L. i el
Client dins l’àmbit de l’ús i l’aprofitament dels àrids reciclats resultants del tractament dels residus
de construcció-demolició (RCDs) que la primera du a terme a les plantes de tractament del Servei
Públic Insularitzat de gestió dels mateixos (BOIB núm. 141, 23-11-2002).
Segona.- Els objectius del present conveni són:
1) Desenvolupar les aplicacions de l’àrid reciclat obtingut a partir del tractament dels RCDs i
aprofundir en el coneixement de les seves característiques físiques, químiques i mecàniques.

2) Fomentar l’ús de l’àrid reciclat obtingut, d’acord amb la jerarquia marcada en el Pla Director
Sectorial de Residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’illa
de Mallorca, en aplicacions com:
-

Matèria primera per a l’elaboració de productes per a la construcció.
Material per al seu ús en edificació i en obra civil (terraplens, canalitzacions, drenatge,
jardineria,....).

3) Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots els assumptes que pugin beneficiar
l’ús de l’àrid reciclat.
Tercera.- Per aconseguir els objectius esmentats, el client es compromet a col·laborar i informar a
MAC Insular, S.L. per investigar, promocionar i donar publicitat a l’ús dels àrids esmentats. El
client es compromet a facilitar a MAC Insular, S.L. tota la informació relativa a l’aplicació,
incidències, etc... dels àrids reciclats. MAC Insular, S.L. facilitarà la informació obtinguda al Consell
de Mallorca.
Quarta.- El Consell de Mallorca podrà supervisar in situ les diferents aplicacions de l’àrid reciclat i
dels assajos i certificacions oportunes, podent donar-los publicitat, promocionar-los i donar-los a
conèixer amb la finalitat de promocionar l’ús de l’àrid reciclat.
Quinta.- Per la seva part, el Client es beneficiarà d’un preu promocional de l’àrid reciclat adquirit a
l’empara del present conveni que serà d’ 0 €/tona, per les fraccions de 0-15mm, de 0-8 mm i de 840 mm.
Sexta.- La durada del present conveni és de 6 mesos, a partir de la data de la seva signatura. MAC
Insular, S.L. haurà de remetre còpia del mateix al Consell de Mallorca en un termini màxim de 3
dies des de la signatura del mateix.
Sèptima.- Qualsevol modificació, desenvolupament o pròrroga del present conveni que les parts
puguin acordar, hauran de disposar de l’autorització prèvia del Consell de Mallorca.
I, en prova de conformitat amb l’exposat, es firma per triplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i
data indicats

..............................................., ...... de........................... de 20.......

José Mª Bauzá de Mirabó Darder
Director General
MAC Insular, S.L.

.......................................................
.......................................................
El Client

