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1. PRESENTACIÓ 
El present document presenta les accions realitzades per aquest Consorci amb l’objectiu 

de posar en marxa les diferents Comissions Territorials de l’àrea de gestió del Consorci 

de Residus V5, així com facilitar el correcte funcionament del Consell de Participació 

Social. 

Amb la voluntat d’incorporar a la seua gestió els criteris de governança territorial, 

promoure l’equitat, la participació, el pluralisme, la transparència i la responsabilitat entre 

els diferents actors al seu àmbit de gestió, el COR impulsà la constitució d’un Consell 

de Participació Social. El Consell, òrgan de caràcter consultiu i de participació social 

depenent del Consorci de Residus V5, té per objecte establir un canal de comunicació 

bi-direccional ciutadania-consorci, per tal de canalitzar i afavorir la participació dels 

diferents agents socials, ambientals, culturals i econòmics interessats en el 

coneixement, planificació i gestió dels residus urbans. A més a més, aquest òrgan pretén 

ser un instrument de vertebració i cohesió territorial de les cinc comarques. 

Degut a l’extensa àrea que cobreix l’àmbit de gestió del COR, l’activació de les 

Comissions Territorials serà fonamental perquè el Consell de Participació Social siga un 

òrgan efectiu i puga traslladar i reflectir les diferents realitats de cadascuna de les 

comarques. 

Les Comissions estan formades per totes les associacions, entitats i col·lectius cívics 

actius, de caràcter social, ambiental, cultural i econòmic presents en cadascuna de les 

comarques. Aquests òrgans territorials tenen una estructura organitzativa similar a la del 

propi Consell de Participació Social. 

Aquesta memòria recull el treball realitzat des de dos vessants diferents, encara que 

complementàries. Per una banda, les activitats dutes a terme amb l’objectiu 

d’aconseguir el correcte funcionament del Ple del Consell; i per l’altra, un seguit de 

reunions amb l’objectiu de constituir, de forma progressiva, les cinc Comissions 

Territorials. 

Al llarg de l’any 2019, i encara que amb vocació de continuïtat en els mesos vinents, les 

activitats realitzades han sigut les següents: 
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1.1 Activitats per a la constitució de les Comissions Territorials 
Sessió inicial Comissió Territorial La Canal de Navarrés, amb presentació de 

l’Estratègia de Biorresidus. 

Lloc i data: 12 de febrer a les 19 h, en el saló de Plens de l’Ajuntament d’Enguera. 

Assistents: 

- 2 representants associació ADENE. 
- 2 representants associació “Amigos de Enguera”. 
- 3 particulars. 
- 3 persones de l’entitat municipal (Alcalde, Gabinet d’Alcaldia I Tècnic de 

Residus). 
 

Ordre del dia: 

- Proposta de constitució de Comissions Territorials. 
- Presentació de la proposta de l’Estratègia de Biorresidus. 
- Presentació del Programa d’Enguera “Composta”. 

 
 
 

Sessió inicial Comissió Territorial La Vall d’Albaida – Presentació de l’Estratègia de 

Biorresidus. 

Lloc i data: 21 de febrer a les 19 h, en el Centre Social del municipi de Bèlgida. 

Assistents: 

- Dos representants de la Plataforma del Fem de la Vall d’Albaida. 
- Representant de l’Associació d’Emprenedors Rurals. 
- Tres veïnes i dos veïns del municipi de Bèlgida. 
- Alcalde de Llutxent. 
- Alcalde de Salem. 
- Alcalde de Bèlgida. 
- Alcalde de Fontanars dels Alforins. 
- Regidora d’Otos. 
- Tècnic de Medi Ambient de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida. 

 
Ordre del Dia: 

- Presentació de la proposta d’Estratègia de Biorresidus. 
- Proposta de constitució de Comissions Territorials. 
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Segona Sessió Comissió Territorial La Canal de Navarrés. 

Lloc i data: 21 de maig de 2019, a la Casa de la Cultura de Bolbaite. 

Assistents: 

- Alcaldessa de Quesa. 
- Alcaldessa de Bicorp. 
- Alcalde d’Enguera, representant de La Canal de Navarrés en el Ple del Consell 

de Participació Social del COR. 
- Regidor de Bicorp. 
- 6 veïns/veïnes de Bolbaite. 
- 1 veí d’Enguera, representant de l’Associació d’Amics d’Enguera. 

 
Ordre del Dia: 

- Presentació de decisions adoptades per l’Assemblea del COR de data 24/04. 
- Estat de les accions realitzades en la comarca. 
- Identificació d’actors en la comarca. 
- Plecs i preguntes. 

 
 
 

Segona Sessió Comissió Territorial La Vall d’Albaida. 

Lloc i data: 14 de maig de 2019, 19 h a l’Ajuntament de Bocairent. 

Assistents: 

- Treballadora en empresa de recollida i classificació de residus, veïna d’Albaida. 
- Treballador de Recisa; representant a COEVAL. 
- 2 representants de l’Assemblea del Consell de Participació Social (Plataforma 

Pla Minimització de la Vall d’Albaida). 
- Tècnic de Medi Ambient de Bocairent. 
- Regidor de Medi Ambient de Bocairent. 

 
Ordre del Dia: 

- Presentació decisions adoptades per l’Assemblea del COR (24 d’abril). 
- Estat accions dutes a terme en la comarca. 
- Identificació d’actors en la comarca. 
- Precs i preguntes. 
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Tercera Sessió Comissió Territorial La Canal de Navarrés 

Data i lloc: 9 de setembre de 2019, a les 19 h, en l’Ecomuseo de Bicorp. 

Assistents: 

- Alcaldessa i Tinent-Alcalde de Bicorp. 
- 50 veïns i veïnes de Bicorp. 

 
Ordre del Dia: 

- Presentació de l’Estratègia de Desperdici Alimentari del COR. 
- Precs i preguntes. 

 
 
 

Tercera Sessió Comissió Territorial La Vall d’Albaida 

Data i lloc: 16 de setembre de 2019, Saló de Plens de la Mancomunitat de La Vall 

d’Albaida (Ontinyent,). 

Assistents: 

- Dos representants de la Plataforma del Fem de la Vall d’Albaida. 
- Representant d’In-Comerç. 
- Representant de COEVAL. 

 
Ordre del Dia: 

- Presentació de l’Estratègia de Malbaratament Alimentari del COR: 
- Precs i preguntes. 

 
 
 

Sessió Inicial Comissió Territorial La Vall d’Aiora-Cofrents – Presentació 

Estratègia Biorresidus. 

Data i lloc: 24 de setembre de 2019, Aiora. 

Assistents: 

- 2 representants de la “Asociación Lucha contra Incendios Forestales”, d’Aiora. 
- 2 veïnes d’Aiora. 

 

Ordre del Dia: 

- Presentació de les línies prioritàries del COR. 
- Presentació de les funcions del CPS i la importància i necessitat de posar en 

marxa les CCTT. 
- Identificació d’actors en la comarca. 
- Precs i preguntes. 
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Sessió Inicial Comissió Territorial La Costera – Presentació Estratègia 

Biorresidus 

Data i lloc: 4 de setembre de 2019, Montesa. 

Assistents: 

- Representant de l’Ajuntament de Montesa. 
- Veïna de Montesa. 
- 2 representants de El Brot (Canals). 
- 1 representant de Montesa territori viu. 

 
Ordre del Dia: 

- Presentació de les línies prioritàries del COR. 
- Presentació de les funcions del CPS i la importància i necessitat de posar 

en marxa les CCTT. 
- Identificació d’actors en la comarca. 
- Precs i preguntes. 

 
Sessió Inicial Comissió Territorial La Safor – Presentació Estratègia Biorresidus. 

Data i lloc: 15 d’octubre de 2019, Oliva. 

Assistents: 

- Dos representants de la Safor en el Ple del Consell. 
- Regidora de Medi Ambient d’Oliva. 
- Regidor de Medi Ambient de Palma de Gandia. 
- Representants de l’Agenda 21 d’Oliva. 
- Representants de l’Associació Playa Oliva. 
- Representant del col·lectiu Raval-Gerreria. 
- 10 veïns i veïnes d’Oliva. 

 

Ordre del Dia: 

- Presentació de les línies prioritàries del COR. 
- Presentació de les funcions del CPS i la importància i necessitat de posar en 

marxa les CCTT. 
- Identificació d’actors en la comarca. 
- Precs i preguntes. 
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1.2 Activitats per a la dinamització del Consell de Participació Social del COR 
Sessió Ordinària del Consell de Participació Social -1r Trimestre  

Lloc i data: 2 d’abril de 2019, a la seu del Consorci (c/ Botigues 21, Xàtiva) 

Participants 

- Roger Cerdà Boluda, president del Consorci V5, alcalde de l’Ajuntament de 
Xàtiva. 

- José Manuel Marco, del representant de l’Associació d’Emprenedors Rurals, 
secretari del Consell de Participació Social del COR V5. 

- Vicent Muñoz i Jordà, alcalde de la Font de la Figuera. 
- Óscar Martínez Poquet, alcalde d’Enguera. 
- Antonio García, representant de “Escuela para adultos de Ayora”. 
- Santiago Sánchez, representant de CCOO. 
- També participen diversos membres de la societat civil, no membres de ple dret 

del CPS. Així, com el gerent, secretaria i administrativa del Consorci. 
 

Ordre del Dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Consell de Participació Social del 
COR V5 de 28 de novembre de 2018. 

2. Informació sobre estat i tràmits de l’Estratègia de Biorresidus. 
3. Estat de les Comissions Territorials del Consell de Participació Social. 
4. Presentació i validació del pla de treball del Consell de Participació Social. 

5. Torn obert de paraula. 

 
 

 
Sessió Ordinària Consell Participació Social (2on Trimestre) 

Data i lloc: 25 de juny de 2019, seu del COR (c/Botigues, 21). 

Assistents: 

- Roger Cerdà Boluda, president del Consorci V5 i presidents del CPS. 
- Vicent Muñoz i Jordà, alcalde de l’Ajuntament de la Font de la Figuera. 
- Santiago Sánchez, representant d’”ADENE”. 
- Carlos Carrió, representant d’”Amigos de Enguera”. 
- Mariví Granero, representant del “Club de Montaña el Muntot” de Chella. 
- María Soler, representant de la Plataforma del Fem de la Vall d’Albaida. 
- Pedro Luis García, representant de al Plataforma del Fem de la Vall d’Albaida. 
- Vicent Jordà, representant d’Agenda 21 d’Oliva. 

 
També assisteixen el tècnic de residus de l’Ajuntament d’Enguera, l’alcaldessa 

d’Enguera, l’alcaldessa i el regidor de Bicorp, l’alcalde i 1a tinent d’alcalde de Zarra, i un 

veí d’Enguera que també forma part de l’associació ADENE. 

Per part del consorci assisteix el seu gerent i l’administrativa adscrita al CPS. 
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Ordre del Dia: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Consell de Participació Social del 
COR V5 de 2 d’abril de 2019. 

2. Avanç amb les Comissions Territorials. 
3. Conseqüències derivades de l’aprovació i publicació del nou PIR. 
4. Proposta de modificació de la composició del CPS. 
5. Assumptes d’interès general. 
6. Torn obert de paraula. 

 
 

 
Sessió Ordinària Consell Participació Social (3r Trimestre) 

Data i lloc: 26 de setembre de 2019, seu del COR (c/Botigues, 21). 

Assistents: 

- Roger Cerdà Boluda, president del Consorci V5, president del COR i president 
del CPS. 

- Mikel Vela, representant “Asociación Lucha contra incendios forestales”. 
- Antonio García, representant de la ”Asociación Escuela Adultos Ayora”. 
- Carlos Carrió, representant de ”Amigos de Enguera”. 
- Santiago Sánchez, representant d’”ADENE”. 
- Ana Feo, representant de “El Brot”. 
- Josefina García Pérez, alcaldessa de l’Ajuntament de Bicorp. 

 
També assisteixen Carles Ballester, representant de l’Agenda Local 21 d’Oliva, Marina 
Ballester, representant de “El Brot”, Leonor Juan, representant de l’associació d’Enguera 
“Asociación Cultural Amigos de Enguera”, Reme Sinisterra, regidora de Gestió de 
Residus i Neteja Viària de l’Ajuntament de Xàtiva, José Luís Aguilar, regidor de 
l’Ajuntament d’Enguera, així com representants dels ajuntaments de Montaverner, 
Benicolet, Ròtova, Palma de Gandía, Piles i Almiserà. Així com, Javier Segura, de 
l’assistència tècnica del Consorci, i l'administrativa del COR, la Sra. MariCarmen Vidal 
Juárez. 

 
 

Ordre del Dia: 

- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Consell de Participació 
Social del COR V5, de 25 de juny de 2019. 

- Proposta de modificació de la composició del Consell de Participació 
Social. 

- Presentació de l’estratègia de malbaratament alimentari. 
- Assumptes d’interès general. 
- Precs i preguntes. 
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2. AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
L’objectiu general era aconseguir el correcte funcionament ordinari del Ple del Consell i 

constituir, de forma progressiva, les cinc Comissions Territorials: 

- Comissió Territorial de La Vall d’Aiora-Cofrents. 

- Comissió Territorial de La Canal de Navarrés. 
- Comissió Territorial de La Costera. 
- Comissió Territorial de la Vall d’Albaida. 

- Comissió Territorial de La Safor. 

 
2.1 Objectius de les Comissions Territorials 
O.1 – Traslladar i reflectir les diferents realitats territorials. 

Respecte a les Comissions Territorials, l’objectiu principal que es plantejava el COR era 

el de traslladar i reflectir, de forma precisa, les diferents realitats territorials. 

El Consorci posa en marxa les Comissions Territorials com òrgans propis del Consell 

pensats per oferir una major proximitat als habitants de les diferents comarques. En 

aquest sentit, s’han convocat i realitzat un total de nou sessions: una sessió d’activació 

per a les Comissions de cadascuna de les comarques; i quatre sessions per empentar 

la posada en marxa de les Comissions de La Vall d’Albaida i de La Canal de Navarrés. 

Aquestes activitats, que es recullen a la primera part d’aquest document, han sigut 

fonamentals per assolir aquest objectiu. 

 

 
O.2 – Activació de les diferents Comissions Territorials. 

De forma progressiva durant tot l’any 2019, ens marcarem celebrar cinc sessions 

informatives, una per comarca, a les que convocar tot el teixit social organitzat en cada 

comarca, quedant obertes a la ciutadania i persones interessades. 

La relació de sessions realitzades han sigut les següents: 

- CCTT La Canal de Navarrés, el 12 de febrer de 2019, a Enguera. 
- CCTT La Vall d’Albaida, el 21 de febrer de 2019, a Bèlgida. 
- CCTT La Costera, el 4 de setembre de 2019, a Montesa. 
- CCTT La Vall d’Aiora-Cofrents, el 24 de setembre de 2019, a Aiora. 

- CCTT La Safor, el 15 d’octubre de 2019, a Oliva. 

 
Aquestes sessions han permès assolir els següents objectius: 

O.2.1 - Donar a conèixer l’Estratègia de Biorresidus del COR, comarca per comarca. 

Durant aquesta primera sessió celebrada en cadascuna de les comarques, es fa una 

presentació del COR, del seu àmbit competencial i del seu model de gestió. S’informa 

de les seues línies estratègiques, que inclouen el desenvolupament del nou model de 

gestió en Biorresidus. 

També s’explica als assistents l’estructura del Consell de Participació i de les 

Comissions Territorials, objectius, funcions, òrgans i normes de funcionament. 
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O.2.2 - Informar de les iniciatives que s’estan implantats des del Cor, i la temporalització 

de les mateixes. 

S’exposen els projectes que es troben en fase d’execució, com són les illes de 

compostatge, els projectes pilots en compostatge comunitari i domèstic, la posada en 

marxa del programa Compostaescola (compostatge escolar) i el programa de recollida 

d’olis usats. 

 

 
O.2.3. – Mapeig d’actors i prescriptors que formaran part de les Comissions Territorials. 

En cadascuna de les sessions s’han identificat nous col·lectius i persones interessades 

en estar assabentades de les diferents sessions que duga a terme el Consell de 

Participació, les sessions del Ple del Consell, les diferents Comissions Territorials, així 

com de les activitats que es realitzen dels del COR. 

A més a més, moltes d’elles han sol·licitat ser incloses en el directori de correus del 

“Clipping del COR”, on diàriament s’envien notícies relacionades amb la gestió de 

residus, i on són publicades les novetats i informació d’actualitat del consorci. 

 

 
O.2.4. – Alenar als assistents a la difusió d’informació, i retorn d’informació amb 

 identificació d’actors clau en cada territori. 

En totes les sessions s’ha demanat als assistents que qualsevol informació que reberen 

del correu de difusió en feren ressò mitjançant el reenviament del mateix, a persones i 

col·lectius que consideraren interessats. 

D’aquesta manera, en algunes de les sessions, han participat persones a les que la 

informació els ha arribat indirectament i que han continuat sent transmissors de la 

mateixa després de comprovar la rellevància dels assumptes tractats. D’aquesta 

manera, tota la informació proporcionada durant les sessions (presentacions, 

documents estratègics, actes de les jornades) ha arribat a un ampli sector de la població 

per via directa o indirecta. 

 

 
O.3 – Posada en marxa de les Comissions Territorials. 

La primera fase de presa de contacte i activació de les Comissions ve seguida del treball 

de posar-les en marxa. 

En aquest punt, cal distingir els distints ritmes de treball de les comissions. 

Pel que fa a les comissions de La Canal de Navarrés i La Vall d’Albaida es troben en 

una fase més avançada. Aquestes foren les primeres a posar-se en marxa (a principis 

d’any), i és per això que el treball realitzat ha sigut major i la participació i implicació de 

les diferents associacions, entitats i col·lectius també ho ha sigut. 

La relació de sessions realitzades han sigut les següents: 

- CCTT La Canal de Navarrés, el 21 de maig de 2019, a Bolbaite. 

- CCTT La Vall d’Albaida, el 14 de de maig de 2019, a Bocairent. 
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- CCTT La Canal de Navarrés, el 9 de setembre, a Bicorp. 

- CCTT La Vall d’Albaida, el 16 de setembre, a Ontinyent. 

 
Respecte a les comissions de les tres comarques restants (La Costera, La Vall d’Aiora- 

Cofrents i La Safor) es troben en un nivell més inicial. Les sessions realitzades han servit 

per a realitzar una primera presa de contacte, oferint informació sobre el COR i quines 

són les seues línies prioritàries. 

 

 
Els objectius assolits han sigut el següents: 

O.3.1 Canalització de les diferents sol·licituds d’informació de la comarca al COR. 

A banda de la identificació de nous actors, el fet de donar a conèixer totes les línies que 

està portant en marxa el COR, ha permès que moltes entitats locals, sobretot amb el 

canvi de legislatura, estiguen assabentades del serveis que des del COR s’ofereixen als 

Ajuntaments. Molts d’ells desconeixien certs programes relacionats amb la valorització 

del biorresidu en proximitat (programa de compostatge domèstic, programa de 

compostatge comunitari i programa de compostatge escolar – Compostaescola), i arran 

d’aquestes sessions s’han dirigit al COR per tal de sol·licitar més informació sobre els 

mateixos i començar a implementar-los en el seu municipi. 

 
O.3.2. Abordar les qüestions que li adrecen els ciutadans i ciutadanes de la comarca en 

matèria de gestió de residus i preparar informes per tal de facilitar informació sobre una 

determinada qüestió als òrgans de gestió del COR. 

Els ciutadans i ciutadanes han pogut traslladar les seues peticions i formular els seus 

dubtes respecte a la gestió de residus domèstics. De manera generalitzada la ciutadania 

reclama al consorci, i a la vegada a les entitats locals, major transparència i informació 

en les diferents taxes de residus (transport i gestió), més informació respecte a la 

correcta separació dels residus, més informació i implicació de les entitats locals en la 

posada en marxa de iniciatives que permeten al ciutadà valoritzar in situ els seus residus 

(ex. Programa de compostatge domèstic i comunitari). 
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2.2 Objectius del Consell de Participació Social 
Per continuar amb l’arrencada i facilitar la consolidació del funcionament del Ple del 

Consell el projecte recollia activitats amb la finalitat de donar suport en l’organització i 

coordinació per a la celebració de les quatre sessions ordinàries del Ple del Consell, 

havent-se celebrat tres a data de 31 d’octubre de 2019. 

 

 
En aquest sentit, els objectius assolits han sigut els que es detallen a continuació: 

O.1. Establir un canal de comunicació bi-direccional ciutadania-consorci, per tal 

de canalitzar i afavorir la participació dels diferents agents socials, ambientals, 

culturals i econòmics interessats en el coneixement, planificació i gestió dels 

residus urbans. 

Els ciutadans i ciutadanes assistents, i les representants polítics, han posat de manifest 

la importància d’aquestes sessions de manera que s’apropa al territori de cada comarca 

quina és la situació de la gestió de residus al seu àmbit de gestió, així com els programes 

als que es poden adherir, i a més a més, s’han pogut esclarir dubtes o transmetre 

inquietuds i demandes de la ciutadania cap al consorci. 

 

 
O.2. Ser un instrument de vertebració i cohesió territorial de les cinc comarques. 

Les diferents sessions han permès donar a conèixer quines són les realitats territorials 

de les diferents comarques pel que fa a la gestió del residu en cadascuna d’elles, i els 

avanços que s’estan duent a terme en unes comarques respecte d’altres pel que fa a la 

posada en marxa de nous models de gestió de residus 

D’aquesta manera, la visualització i la narració de les experiències d’uns municipis ha 

servit d’exemple i motivació a la posada en marxa d’iniciatives en territoris que es 

trobaven en un estat incipient o que han despertat la curiositat en aquests assumptes. 

 

 
O.3. Fomentar la transparència per aconseguir el màxim consens social i polític 

en la presa de decisions per tal d’assolir una gestió sostenible dels residus 

urbans. 

S’ha traslladat en tot moment tota la documentació generada per part del COR, així com 

les decisions adoptades per la seua Assemblea i la Comissió de Govern. De la mateixa 

manera, totes les propostes que s’han realitzat en les diferents sessions de les distintes 

Comissions Territorials i en les sessions del Ple del Consell, han sigut contestades i 

resoltes en temps i forma per part de l’equip del consorci i dels representants polítics 

que en formen part. 
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3. DIFUSIÓ DE LES ACCIONS 
El Pla de difusió ha inclòs les activitats que es detallen: 

1. Informació i convocatòria de les sessions a través de correu electrònic. 

El consorci disposa d’un correu de participació (participacio@consorciresidus.org) des 

del que es realitzen les convocatòries de les sessions, tant del CPS, com de les 

Comissions Territorials. 

En el cas de les sessions del CPS, es realitza la convocatòria als seus membres i s’envia 

correu informatiu de la seua celebració als integrants de totes les CCTT, en la que se’ls 

convida a participar-hi. 

A més, una vegada realitzades les sessions, s’utilitza aquest mateix correu per fer arribar 

les conclusions de les reunions i la documentació presentada en les mateixes. 

Aquest correu també serveix per a fer arribar al consorci totes aquelles peticions, 

suggerències i propostes de millora que es consideren escaients. 

Les convocatòries s’han realitzat en les següents dates: 

 
Primera Sessió CCTT La Canal de Navarrés – 1 de febrer de 2019.  

Primera Sessió CCTT La Vall d’Albaida – 12 de febrer de 2019. 

Sessió Ordinària CPS (1r Trimestre) – 25 de març de 2019.  

Segona Sessió CCTT La Canal de Navarrés – 16 de maig de 2019. 

Segona Sessió CCTT La Vall d’Albaida – 8 de maig de 2019. 

Sessió Ordinària CPS (2n Trimestre)- 25 de març de 2019. 

Tercera Sessió CCTT La Canal de Navarrés – 2 de setembre de 2019. 

Tercera Sessió CCTT La Vall d’Albaida – 2 de setembre de 2019. 

Primera Sessió CCTT La Vall d’Aiora-Cofrents – 16 de setembre de 2019. 

Sessió Ordinària CPS (3r Trimestre) – 30 d’agost de 2019. 

Primera Sessió CCTT La Costera – 30 d’agost de 2019. 

Primera Sessió CCTT La Safor – 11 d’octubre de 2019. 

mailto:participacio@consorciresidus.org
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2. Informació de les sessions a través del clipping de notícies diàries del COR i 

xarxes socials del COR. 

El clipping de notícies recull informació de la celebració de diferents sessions, a més de 

fer-se difusió per les xarxes socials. 

 

 
3. Elaboració de cartelleria per a cadascuna de les sessions a celebrar. 

Per a cadascuna de les sessions es realitza un cartell informatiu amb lloc, data i hora de 

les sessions. Aquest cartell s’adjunte en cadascun dels correus amb els que es realitzen 

les convocatòries. 

 

 
4. Difusió de la cartelleria a través de xarxes socials, correu electrònic, clipping. 

Es fa difusió dels cartells informatius de les sessions per mitjà del correu electrònic i de 

les xarxes socials. 
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ANNEXOS – MATERIALS UTILITZATS 
 

 

ANNEX I – MATERIALS PRESENTATS EN LES SESSIONS 
Sessions Inicials de les CCTT 

Doc.1 Qué ès el Consell de Participació Social 
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Doc. 2 – Estratègia Biorresidus COR 
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Altres documents presentats en les sessions i/o enviats als components de les 

CCTT/CPS. 

1- Pla Local de Compostatge de l’Ajuntament d’Enguera-COR 
 
 

 
 
 
 

 
2- Balanç de gestió del COR 2015-2019 
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3- Esborrany Estratègia de Biorresidus COR 
 

 
 

4 – Informe del FVMP sobre Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell. 
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5- Decret 55/2019, de 5 d’abril del Consell. 
 

6- Esborrany Estratègia Malbaratament Alimentari COR 
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ANNEX II – FOTOS SESSIONS 
Primera Sessió CCTT La Canal de Navarrés (Enguera). 

 

 

 

Primera Sessió CCTT La Vall d’Albaida (Bèlgida). 
 

 

 

Sessió Ordinària CPS (1r Trimestre) (Xàtiva). 
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Segona Sessió CCTT La Canal de Navarrés (Bolbaite). 
 

 

 

Segona Sessió CCTT La Vall d’Albaida (Bocairent). 
 

 
 

Sessió Ordinària CPS (2n Trimestre) (Xàtiva). 
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Tercera Sessió CCTT La Canal de Navarrés (Bicorp). 
 

 

 

Tercera Sessió CCTT La Vall d’Albaida (Ontinyent). 
 

 

 

Primera Sessió CCTT La Vall d’Aiora-Cofrents (Aiora). 
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Sessió Ordinària CPS (3r Trimestre) (Xàtiva). 
 

 

 

Primera Sessió CCTT La Costera (Montesa). 
 

 

 

Primera Sessió CCTT La Safor (Oliva). 
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ANNEX III – DIFUSIÓ EN XARXES SOCIALS 
Facebook/Twitter 
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ANNEX IV – CARTELLERIA  
CCTT La Canal de Navarrés 

 

 

 
 CCTT La Vall d’Albaida 

 
 
 

 

CCTT La Costera 
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CCTT La Vall d’Aiora-Cofrents 
 

 

 
CCTT La Safor 

 


