
 

 

ACTA NÚM. 1/2017 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DEL 
CONSORCI DEL PLA ZONAL DE RESIDUS, V5 DE VINT-I-QUATRE DE 
MAIG  DE DOS MIL DISSET. 
 

          
En el Saló de Sessions de la Casa de la Cultura de la Ciutat de Xativa, 

sent les dènou i quinze minuts del dia vint-i-quatre de maig de 2017, es van 
reunir els senyors representants de les Administracions Públiques, Autonòmica, 
Provincial i Local, adherides al Consorci per a l'execució de les previsions del 
Pla Zonal de Residus, V5 que seguidament es relacionen i que constitueixen 
quòrum suficient per a la vàlida constitució de l'Assemblea General, a fi de 
celebrar sessió ordinària i tractar sobre els assumptes que consten en l'ordre 
del dia que, juntament amb la convocatòria, els ha sigut lliurat en la forma 
reglamentària. 

        

Dits representants són els següents: 
 

per l’ajuntament d’Ador, Sr. Joan Mascarell Sabater; 
per l’ajuntament d’Aielo de Malferit, Sr. Jose Luis Juan Pinter; 
per l’ajuntament d’Aielo de Rugat, Sr. Jaime Soler Todolí; 
per l’ajuntament d’Albaida, Sr. Josep Antoni Albert Quilis; 
per l’ajuntament de l’Alcudia de Crespins, Sr. Jose Vicente Garrigós Gallego; 
per l’ajuntament d’Alfarrasi,,Sr. Federico Vidal Martinez; 
per l’ajuntament d’Alfauir, Sr. Marcos Garcia Tudela; 
per l’ajuntament d’Almisera, Sr. Jose Juan Mascarell Camerena; 
per l’ajuntament d’Almoines, Sr. Pascual Lopez Fuster; 
per l’ajuntament d’Anna, Sr. Jose Carlos Oltra Guerola; 
per l’ajuntament d’Ayora, Sr. Jose Vicente Anaya Roig; 
per l’ajuntament de Bellreguard, Sra. Alicia Bohigues Moncho; 
per l’ajuntament de Benifla,Sr. David Ribas Gassent; 
per l’ajuntament de Benirredra, Sr. Emilio Falquet Sesmero; 
per l’ajuntament de Benissuera, Sr. Antoni Soler Vila; 
per l’ajuntament de Bicorp, Sr. Daniel Mengual Galdón; 



 

 

per l’ajuntament de Bocairent, Sr. Jose Maria Beneyto Micó: 
per l’ajuntament de Canals, Sra. Maria José Castells Villalta; 
per l’ajuntament de Carricola, Sra. Susana Cháfer Nácher; 
per l’ajuntament de Castellonet de la Conquesta, Sr. Rafael Sjoblom Martinez; 
per l’ajuntament de Cerda, Sr. Jose Luis Gijón Segrelles; 
per l’ajuntament de la Font d’En Carrós, Sr. Emili Josep Marcet Mengual; 
per l’ajuntament de la Font de la Figuera, Sr. Vicente Muñoz Jordà; 
per l’ajuntament de Fontanars dels Alforins, Sr. Julio Biosca Llin; 
per l’ajuntament de Gandia, Sr. Miguel Ángel Picornell Canut; 
per l’ajuntament de Genoves, Sr. Pedro Revert Miralles; 
per l’ajuntament de la Granja de la Costera, Sr. Carlos Garrido Calabuig; 
per l’ajuntament de Guardamar, Sr. Vicente Jose Moncho Gregori; 
per l’ajuntament de Jalance, Sr. Jose Angel Navarro Mañez; 
per l’ajuntament de Jarafuel, Sr. Fernando Garcia Martínez; 
per l’ajuntament de Llanera de Ranes, Sr. Antonio Vicente Lluch Llorens; 
per l’ajuntament de Lloc Nou d’En Fenollet. Sr. Cristóbal Rodriguez Soler; 
per l’ajuntament de Lloc Nou d’En Sant Jeroni, Sr. Ricard Igualde Garcia; 
per l’ajuntament de la Llosa de Ranes, Sr. Evarist Aznar Teruel; 
per l’ajuntament de Llutxent, Sr. Josep Estornell Catalá; 
per l’ajuntament de Moixent, Sr. Teófilo Fitó Martí; 
per l’ajuntament de Navarres, Sra. Estela Darocas Marín; 
per l’ajuntament d’Oliva, Sr. Gabriel Oltra Mestre; 
per l’ajuntament de Palma de Gandia, Sra. Trinidad Miñana Roig; 
per l’ajuntament de Palmera, Sr. Alvaro Catalá Muñoz; 
per l’ajuntament de Pinet, Sr. Juan Ramon Chismol Mahiques; 
per l’ajuntament de la Pobla del Duc, Sr. Vicente Gomar Moscardo; 
per l’ajuntament de Rafelcofer, Sr. Eduard Part Ribes; 
per l’ajuntament de Ràfol de Salem, Sr. Gustavo Hernández Gomar; 
per l’ajuntament del Real de Gandia, Sra. Marta Signes Castellà; 
per l’ajuntament de Ròtova, Sr. Antonio Garcia Serra; 
per l’ajuntament de Rugat, Sr. Felipe Ortolá Codina; 
per l’ajuntament de Teresa de Cofrentes, Sr. Francisco Cebrián Gómez; 
per l’ajuntament de Terrateig, Sra. Celia Juan Escrivá; 
per l’ajuntament de Torrella, Sra. Rafaela Moreno Gayá; 
per l’ajuntament de Vallada, Sra. Mª Jose Tortosa Tortosa; 



 

 

per l’ajuntament de Vallés, Sr. Jose Javier Sisternes Benavent; 
per l’ajuntament de Vilallonga, Sra. Mª Carmen Seguí Benavent; 
per l’ajuntament de Xàtiva, Sr. Roger Cerdà Boluda; 
per l’ajuntament de Xeraco, Sr. Stéfano Torres Jaijo; 
per l’ajuntament de Xeresa, Sr. Tomás Ferrandis Moscardó; 
per l’ajuntament de Zarra, Sr. Juan Jose Rubio Navarro; 
per la Diputació de Valencia, Sr. Pablo Seguí; 
per la Conselleria, Sr. Joan Piquer Huerga. 
 

 Dóna començament la sessió amb 408 vots dels 475 vots que es 
compon l'Assamblea.  
 

 Actua com a Interventora la Sra. Carmen Savalls Sanfélix i com a 
Secretari, el Sr. Eduardo Balaguer Pallás, funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, exercint aquest com a fedatari públic. 
Igualment, assisteix el Sr. Gerent del Consorci Sr. Sergi Pérez Serrano, en 
l'exercici de les funcions pròpies de la Gerència del Consorci 
 
 
 

 

Seguidament es procedeix conforme al següent ORDRE DEL DIA: 
 
 

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE 
DESEMBRE  DE 2016. 
 

De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de 
novembre de 1986, per remissió de l'article 16.4 dels Estatuts del Consorci, el 
senyor President pregunta si algun membre de l'Assemblea General ha de 
formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que ha sigut 
distribuïda juntament amb la convocatòria de la qual ara se celebra. 

 



 

 

L'Assemblea General, per unanimitat dels membres assistents adoptá el 
següent ACORD: 
 

 Únic. Aprovar l’acta corresponent a la sessió de 14 de desembre de 

2016. 

 

2n.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS.  
 

El Sr. President, li cedeix l'ús de la paraula al Sr. Secretari a fi de la 
presa de possessió de CARRÍCOLA i AIELO DE MALFERIT, els representants 
del quals estan presents, quedant pendent BUFALI.  
 
            Pel Sr. Secretari es procedeix a indicar la formula prevista per a presa 
de possessió «Jure (o promet) per la meua consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de membre del Consorci, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat». 
 

A continuació el Secretari, procedeix a nomenar a cadascun dels 
representants dels municipis de CARRÍCOLA i AIELO DE MALFERIT, que 
prometen els seus carrecs i se'ls dona possesió dels seus càrrecs. 

 

3r.- D’INCORPORACIÓ ALCONSORCI 
 

Pren la paraula el Sr. President, indicant que s'ha sol·licitat la 
incorporació al Consorci el següents ajuntaments, amb les dades que 
s'indiquen:  

  

• Salem: Aprovació en ple el 26 de gener de 2017 inclusió en el 
Consorci. Nomenament de Juli Fenollar Banyuls com a titular i a 
Miguel Montagud Pérez com a suplent.  

 



 

 

• Quesa: Aprovació en ple el 25 de febrer 2017. Nomenament de 
Carina Primo Valiente com a titular i Maria Consuelo Borrull Granero 
com a suplent. 

 

• Bolbaite: Aprovació en ple el 15 de març 2017. Nomenament de 
Carolina Mas Monteagudo com a titular i, en qualitat de suplent, a 
José Antonio Ferrer Sornosa. 

 

• Castelló de Rugat: Aprovació en ple el 28 d’abril de 2017. 
Nomenament d’Antonio Esquinas Martínez com a titular i, en qualitat 
de suplent, a Macarena Copovi Bataller. 

 

• Otos: Aprovació en ple el 28 de març de 2017. Nomenament de 
Mario Mira Alfonso com a titular. 

 

I vist lo qual, en consideració al que establixen els Estatuts del Consorci 
l’Assemblea General, per unanimitat, adoptà el següent ACORD: 

 

 Únic. Aprovar l’incorporació de Salem, Quesa, Bolbaite I Castelló 
de Rugat i Otos  al Consorci del Pla Zonal de Residus, V5. 

 
Perquè la incorporació es faça efectiva els municipis hauran de fer 

efectiva la liquidació dels deures econòmics que li serà practicada per la 
Intervenció del Consorci. 
 
 

4r.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PROJECTE DE GESTIÓ I DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA REFERENT AL PERÍODE 
TRANSITORI (MODIFICACIÓ DEL MAPA D'ECOPARCS I DE L'ESTACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA A LA COMARCA DE LA VALL D'ALBAIDA). 

 
 

S'incorporen a la sessió els representants del municipis de Vallada i 
Xeresa. 



 

 

Vista la proposta de la Geréncia a l’Assemblea General del Consorci, del 
tenor literal següent: 

 

“PROPOSTA DE LA GERÈNCIA SOBRE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PROJECTE DE GESTIÓ I DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA REFERENT AL PERÍODE TRANSITORI (MODIFICACIÓ DEL MAPA 
D’ECOPARCS I DE L’ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA A LA COMARCA DE 
LA VALL D’ALBAIDA). 

 

1.- Considerant que el pla zonal - tal com va ser concebut en 2004- i el 
programa de gestió –bàsicament articulat en el contracte de 2010 i en els plecs 
que van ser base de la licitació per a la seua adjudicació i subscripció- ha 
quedat obsolet, conforme als criteris de la Directiva 2008/98/CE i del Pla Estatal 
Marc de Gestió de Residus (PEMAR) aprovat per Acord del Consell de 
Ministres de 6 de novembre de 2015, els quals sembla que van a ser seguits de 
manera òbvia pel nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR) 
aprovat per Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, isent que el projecte de 
gestió, tal com es trova actualmente configurat, deu ser modificat per a adaptar-
se al nou marc jurídc, donada la perdurabilitat de la situació de transitorietat. 
 

 
2.- Considerant que el sistema d'ecoparcs que conté el projecte de gestió i, per 
derivació, el contracte, es el que establia en 2004 el Pla Zonal i que, en ordre a 
la configuració de l'esmentat PIRCV, deu ser adaptat tenint a mes, en compte 
que l`Assemblea General del Consorci en data 31/10/2012 ja va acordar 
aprovar una proposta sobre “Reordenación del mapa d'ecoparcs per a una 
implementació progressiva de les previsions del Pla Zonal i del Projecte de 
Gestió durant el período transitori” i que, como ja s'hadit el PIRCV modifica 
aspectos tècnics de les instal·lacions, així com contempla els ecoparcs mòbils 
com a complement als fixos, afegint que amb data 6 d'abril de 2016 la Dirección 
General de Canvi Climàtic i Qüalitat Ambiental va requerir el COR perquè 
lliurarà un projecte de Xarxa Consorciada d'Ecoparcs per a procedir a la seua 
inmediata engegada en els termes legalment establits, i que l'Assemblea del 
COR de data 28 de setembre de 2016 ja va acordar iniciar els tràmits per a 



 

 

conformar aquesta XARXA CONSORCIADA D'ECOPARCS que, reduint el 
nombre d'instal·lacions fixes, incorpore ecoparcs mòbils i preveja la 
informatització del servei, donant aquest sistema cabuda a les bonificacions a 
través de “EL MEU COMPTE AMBIENTAL”, unit al fet que la propia Ordenança 
Fiscal aprovada pel COR per a l'any 2017 en data 14 de desembre de 2016, va 
donar el primer pas per a aconseguir l'objectiu proposat, a saber, la xarxa 
consorciada, xarxa que actualmente compta amb les instal·lacions de Canals i 
Xàtiva, incorporant a data 31 de març de 2017 conveni amb els Ajuntaments 
per a la cessió i explotació de 8 ecoparques fixos més. 
 
 

3.-  D'altra banda és de veure com l'apartat 2.1.3 de la Memòria Justificativa del 
Pla Zonal s'estableixen les determinacions d'aplicació en relació amb les 
estacions de transferència a contemplar en els Projectes de Gestió, de la 
manera següent: “Els projectes de gestión alternatius que es presenten per a 
l'adjudicació de la gestió de cadascuna de les àrees de gestió definides amb 
anterioritat hauran de justificar la minimització dels costos de transport dels 
residues arreplegats pels serveis municipals dels municipis fins a la planta de 
valorització de residus. Per a la minimització dels costos de transport dels 
residus arreplegats pels serveis municipals de recollida fins a les plantes de 
valorització es proposarà la construcció d'estacions de transferència quan el 
temps d'anada des del centre productor a la planta de valorització siga superior 
a 30 minuts. En el cas de la comarca del Vall de Cofrents-Aiora integrada en 
l'àrea de gestió 2 obligatòriament s'haurà de proposar una estació de 
transferència per a agrupar i transportar els residus arreplegats en la Vall a la 
planta de valorització, llevat que s'instal·le en algun dels municipis de la 
Comarca”.  
 

4.- El Projecte de Gestió aprovat i proposat pel Concessionari preveia una 
solució transitòria que consistia bàsicament en l'engegada de 3 punts de 
lliurament o estacions de transferència provisionals en les localitats de: Font 
d'En Carròs (La Safor), posteriorment modificada a Ròtova; Teresa de Cofrents 
(Valle d'Aiora-Cofrents); i El Palomar (La Vall d’Albaida). 
 



 

 

5.- Amb data 12 de setembre de 2016, el Director General del Canvi Climàtic i 
Qualitat Ambiental va emetre el document “PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL, MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ CONSORCIADA DE 
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS URBANS DEL CONSORCI DE RESIDUS V5, 
ENGEGADA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE BUFALI MANCOMUNITAD 
DE MUNICIPIS VALL D’ALBAIDA, CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL 
CONSORCI DE RESIDUS V5 AMB EL CONSORCI DE RESIDUS V4 DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA”. Dit escrit, es fonamenta, entre altres motius, en 
 

• El retard temporal tan rellevant que porta l'engegada del punt de 
lliurament provisional del Palomar 
 

• El sobrecoste econòmic que aqueixa circumstància està ocasionant als 
municipis que havien d'emprar aqueixa instal·lació, havent de recórrer 
major distància fins a la localitat de Ròtova, incomplint el ràtio de 30 
minuts des del punt de generació fixat en el Pla Zonal 
 

• Que una part rellevant dels usuaris afectats són els municipis de la 
comarca de la Vall d’Albaida que, no obstant açò, disposaven d'una 
instal·lació de transferència construïda en la localitat de Bufali. Aquesta 
instal·lació pot estar operativa en breu espai de temps.  
 

• Es proposen una sèrie de mesures que, quant a l'Estació de 
Transferència de la Vall dAlbaida, suposen:  

 

• Que la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida puguen 
emprar la seua pròpia planta de transferència, previs els tràmits 
precisos, tant per als seus municipis com per als d'altres 
comarques que havien d'emprar les instal·lacions del Palomar 
segons el Projecte de gestió i que són: La Costera i La Canal de 
Navarrés. 

• El cost del servei serà sufragat en última instància pel COR i el 
cost haurà de ser, en tot cas, inferior al de l'actual projecte de 
gestió del V5 



 

 

• Que el COR procedisca a la modificació puntual del projecte de 
gestió de residus urbans incorporant la situació de la planta de 
transferència de la Vall d’Albaida en el municipi de Bufali 

 

6.- Amb data 26 d'octubre de 2016 es va subscriure entre la Mancomunitat de 
Municipis de la Vall dAlbaida i el COR el denominat “ACORD DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS V5 I LA 
MANCOMUNITAT DE LA VALL DALBAIDA PER A la GESTIÓ INTEGRADA 
DELS RESIDUS”. Aquest marc va asseure les bases per a una plena 
col·laboració entre ambasinstituciones de cada a adoptar medidastendentes a: 
  

• Un model de gestió sensible amb les aspiracions de la comarca de la 
Vall d’Albaida.   
 

• Accelerar tots els processos administratius d'engegada de noves 
instal·lacions 
 

• Fer realitat les instal·lacions previstes en el Pla de Minimització de la 
Comarca, dins de la legalitat i respecte a la solidaritat territorial. 

 

• Propiciar un marc de col·laboració entre les empreses concessionàries 
del COR i Mancomunitat en honor d'un millor compliment dels objectius 
comuns. 

 

A més, la Mancomunitat va acceptar la posada en funcionament de la 
instal·lació de transferència de la Vall dAlbaida durant el període transitori del 
Projecte de Gestió del COR.  
 

7.- A fi d'avançar cap a la consecució de les propostes de la Generalitat, davant 
el retard de l'Estació de Transferència provisional del Palomar i sota les 
premisses del citat Acord de Col·laboració, el COR va sol·licitar el 21 de 
novembre de 2016 a VYTRUSA, que presentara una proposta viable, si li era 
possible, per a la transferència de residus de la Vall d’Albaida, La Costera i La 
Canal de Navarrés, en l'Estació de Transferència de Bufali. Es va rebre 
resposta en escrit del Concessionari el 14 de desembre de 2016, nº reg. 



 

 

d'entrada 209, aportant un “PLA DE TREBALL DE L'ET RSU BUFALI”. En 
l'escrit, VYTRUSA no mostra oposició a la modificació del projecte de gestió i 
aporta la documentació mínima exigida pel Plec del Contracte per a definir la 
solució transitòria, justificant que la instal·lació compleix amb els requisits 
mínims exigits en aquest document aportant el denominat pla de treball. A més, 
en el marc de col·laboració entre empreses concessionàries propiciat per 
l'Acord entre Administracions, va ser aportat un preacord amb l'empresa titular 
de la instal·lació de Bufali, mitjançant el qual, aquesta, es compromet a efectuar 
les reformes precises en la seua instal·lació i a obtenir els permisos oportuns 
per a poder prestar el servei de transferència durant el període transitori. El 
preu que acorden és de 7,88 €/t + IVA. 
 

8.- Finalment, la Comissió de Govern del COR, en sessió celebrada el 5 d'abril 
de 2017, va acordar aprovar la proposta de Gerència denominada “ADDENDA 
A l'ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS V5 I LA MANCOMUNITAT DE LA VALL D’ALBAIDA PER A la 
GESTIÓ INTEGRADA DELS RESIDUS PER A LA UTILITZACIÓ DE LA 
PLANTA DE TRANSFERÈNCIA SITUADA A BUFALI”. En la mateixa, es 
concreten els detalls per a l'ocupació d'aquesta instal·lació per part del COR 
sobre la base de la proposta del Concessionari, establint els requisits mínims 
de la prestació del servei, obres a realitzar pel subcontractista, quantitats de 
residus estimades que es transferiran, preu i la seua fórmula de revisió, així 
com la forma de pagament.  
 

Sobre la base de tots els antecedents que han sigut descrits queda justificada 
una modificació del projecte de gestió i correlativa del contracte, l'objecte del 
qual a de ser donar compliment a la PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ GENERAL, 
del document emès per la Generalitat Valenciana en data 12 de setembre de 
2016. 
 

A aquest efecte, per Resolució de la Presidència nº 17/2017 va ser en 
comendada a l'Asisténcia Tècnica del Consorci “UTE Tècnics COR”, la 
redacció del projecte tècnic comprensiu de les modificacions que han sigut 
succintament exposades, projecte que ha sigut lliurat i que consta en 
l'expedient. 



 

 

 
És per això que, atenent a les consideracions anteriors, aquesta Gerència, fruït 
de les gestions realitzades i en compliment dels acords adoptats pels Òrgans 
amb competència en la matèria, PROPOSA a l’Assemblea, el SEGÜENT 
ACORD: 
 

PRIMER.- Iniciar expedient per a l'aprovació d'una modificació puntual del 
projecte de gestió i del contracte de concessió d’obra pública, en allò referent al 
Mapa d’Ecoparcs i a l’Estació de Transferència a la Comarca de La Vall 
d’Albaida, amb efectes directes i inmediats mentre dure el període transitori, 
sense perjudici dels efectes que siguen traslladables al periode definitiu en allò 
que siga procedent. 
 

SEGON.- Iniciar el període d'informació pública de la modificació del projecte 
de gestió al fet que es refereix l'article 36.5 de la Llei de Residus de la 
Comunitat Valenciana, durant el qual l'expedient romandrà de manifest a 
l'efecte de la seua consulta i de la presentació d'al·legacions. 

 

TERCER.- Transcorregut el meritat termini seran evacuats informes tècnics i 
jurídics, que proposaran la resolució de les al·legacions i, si escau, l'aprovació 
definitiva del projecte de gestió. 

 

QUART.- Notificar el present acord al concessionari del servei, Vytrusa, a 
l'efecte de que, durant el termini de quinze dies, puga presentar al·legacions a 
la modificació contractual conformant-la u oposant-se a ella. Açò sense 
perjudici del dret que li assisteix a presentar al·legacions al projecte de gestió 
en el marc de la informació pública abans referida. 

 

QUINT.- Delegar en la Comissió de Govern l'adopció dels acords relacionats 
amb la tramitació de la present modificació, inclosa la resolució d'al·legacions i 



 

 

aprovació definitiva, si escau. Dels acords que adopte la Comissió de Govern 
s'adonarà a l'Assemblea”.  

Pel Sr. President s’indica que la modificació puntual que es proposa 
contempla l’adaptació del projecte de gestió als nous temps, en dos aspectes 
fonamentals: el mapa d’ecoparcs i la transferència de residus a la Vall 
d’Albaida. 

 

Sol·licita que conste en acta el seu agraïment a RECISA i VYTRUSA per 
la disposició a aconseguir acords per a solucionar la situació de conflicte en la 
Vall d’Albaida. També fa de notar que amb la materialització de la modificación 
es posarà fi a la sangria produïda com a conseqüència de l'incompliment de les 
previsions del projecte de gestió en quant a la transferència de la Vall 
d'Albaida. 

 

En quant als ecoparcs el President manifesta que s'està posant al dia 
una de les àrees de gestió més important del Consorci per tal de complir la 
legislació i per premiar a aquells ciutadans més responsables. I tot açò de la 
manera més barata possible: ajustant al màxim els costos d’inversió i aprofitant 
infraestructures preexistents 
 

 El representant d'Aielo de Malferit pregunta per la situació de l'ecoparc 
previst per al seu municipi. El Sr. Gerent indica que està previst que se cedisca 
al Consorci com a fixe i entraria en la segona tanda.  

 

El representant d'Albaida planteja la mateixa pregunta. El Sr. Gerent 
indica que es començarà amb les negociacions per a posar-lo en les previsions 
de l'any pròxim.  

          
 

 L'Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, adopta el 
següent ACORD: 
 

 Ùnic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits.  
 
 



 

 

 

5è.- 20/2017, APROVACIÓ DEL PLA CONSORCIAT D'ABOCADORS 
INCONTROLATS DE LA ZONA V5. 

 
 

Vista la proposta de la Geréncia a l’Assemblea General del Consorci, del 
tenor literal següent: 

 

“PROPOSTA DE LA GERÈNCIA SOBRE ENGEGADA DEL “PLA PER A 
l'ERADICACIÓ DELS ABOCADORS INCONTROLATS EN L'ÀMBIT DEL PLA 
ZONAL V5”.  

 

1.- Considerant la conveniència d'engegar un pla per a l'eradicació dels 
abocadors incontrolats en l'àmbit del Pla Zonal V5, de manera que es done una 
resposta més efectiva i econòmica a aquesta problemàtica municipal, impulsant 
a més actuacions tendents a evitar la proliferació d'aquests abocadors 
incontrolats, tot açò sobre la base de les finalitats del Consorci, plasmats en els 
seus Estatuts, així com a l'engegada de la xarxa consorciada d'Ecoparques.  
 

2.- Considerant L’objecte d’aquest Pla d’Eradicació d’abocadors incontrolats és 
oferir una solució tècnica a tots aquells municipis del Consorci que, 
generalment per la mancança de recursos econòmics i/o tècnics, els resulta 
molt difícil realitzar un control i neteja d’abocadors incontrolats dins del seu 
terme municipal.  
 

3.- Atenent a que el present Pla contempla les actuacions següents: 
 

• Inventari d'abocadors incontrolats dels ajuntaments que requereixen el 
servei al COR. 

• Campanya d'informació i conscienciació a l’ajuntament que requereix el 
servei al COR. 

• Neteja d'abocadors incontrolats al municipi sol·licitant. 

• Altres actuacions. 

• Seguiment i avaluació del Pla.// 



 

 

 

4.- Considerant que el COR, segons l’establert en l’article 3 dels seus Estatuts 
relatiu a les finalitats d’aquest ens, té entre altres, el contribuir a la realització 
d'una gestió sostenible dels residus fonamentada en la reducció i minimització 
de residus, la priorització de la recollida selectiva i la valorització, i la 
sensibilització i conscienciació social en material de residus. En aquest sentit, 
en particular, promoure plans de prevenció i restauració d’abocadors 
incontrolats queda enquadrat dintre de les atribucions de l’Assemblea General 
del COR, definides en l’apartat “t” de l’article 9 dels seus Estatuts, també com 
impulsar i desenvolupar programes que avancen en el compliment de les 
finalitats del Consorci, especialment aquells expressats en l’apartat 1 de l’article 
3 dels Estatuts.  
 
És per això que, atenent a les consideracions anteriors, aquesta Gerència, fruït 
de les gestions realitzades,  PROPOSA a l’Assemblea, como òrgan competent, 
el SEGÜENT ACORD:  
 

PRIMER.-Aprovar el Pla consorciat d’abocadors incontrolats de la Zona V5..  
 

SEGON.- -Facultar al Sr. Gerent per a l'impuls i la signatura de quants actes 
requerisquen el compliment del present acord”.   

 

 Pel Sr. President s’indica que el 80% dels municipis del COR 
tenen menys de 5000 habitants; això fa que, en molts casos, tinguen 
mancances financeres o tècniques per a afrontar el problema de la neteja i 
control dels abocadors incontrolats. La intervenció del COR en aquest tema és 
una reivindicació de molts alcaldes. Explica el contingut del Pla d’Eradicació 
d’Abocadors Incontrolats. 

 

Pel representant de Benissuera s’indica la conveniència d'una execució 
directa del Pla amb personal propi del Consorci. Pel Sr. President és manifesta 
que la gestió directa és una opció, però el Consorci no té personal propi i el 
servei està concebut per a la gestió indirecta. 



 

 

 
             Pel representant d'Anna s'indica que es penalitza al contribuent d'Anna 
quan l'abocador ho genera tota la comarca. Pel Director General es manifesta 
que aquest servei no està pensat per a abocadors grans, està pensat per a 
xicotets. El gran s'ha de derivar a la Generalitat, ja que es té un Pla Autonòmic 
de segellat d'abocadors incontrolats. 
 

 L'Assemblea General, per 407 vots a favor, un vot en contra (el del 
representant de l'Ajuntament de Benisuera) i cap abstenció, adopta el següent 
ACORD: 
 

 Ùnic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits.  
 

 

6è.- 35/2017, INCORPORACIÓ AL CONSORCI D'UN FUNCIONARI 
ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL EN LA MODALITAT DE 
CESSIÓ, EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ FUNCIONAL PER  L'AJUNTAMENT DE 
MONTESA. 

 

Vista la proposta de la Geréncia a l’Assemblea General del Consorci, del 
tenor literal següent: 
 

“PROPOSTA DE LA GERENCIA SOBRE CESSIÓ DE PERSONAL DEL 
AJUNTAMENT DE MONTESA AL CONSORCI DE RESIDUS V5. 

 

1.- Vista la necessitat del Consorci V5 de personal com a conseqüència d’un 
creixement exponencial del volum de gestió que ve assumint sent necessari 
incorporar personal qualificat que ens ajude a complir els objectius i reptes als 
que s’enfronta la institució.  
 
2.- Considerant que la pròpia llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
prioritza que el personal al servei dels consorcis, bé funcionari, bé laboral, 
procedisca de les Administracions participants. En idèntic sentit que l’article 90 



 

 

de la llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana 
contempla la possibilitat que els consorcis, en tant que ens de base associativa, 
puguen comptar amb personal provinents dels ens matrius, i vist el que disposa 
l’article 20 dels Estatuts del Consorci  a on es preveu que l’estructura de 
personal es podrà nodrir de personal existent en les institucions i entitats 
integrants del mateix.  
 

3.- Atenent a la voluntat manifestada per d'ambdues institucions, així pel 
funcionari afectat per la mesura. 
 

4.-Considerant que la cessió, entesa com la mera disposició del funcionari en 
règim d'adscripció funcional, mantenint la posició l'Ajuntament d'ocupador, ha 
de comportar la consegüent compensació econòmica que el Consorci haurà de 
dispensar a l'Ajuntament cedent i que haurà de ser equivalent al cost que 
aquest suport per la cessió acordada. 
 

5.- Vist l’informe emés per la Secretaria del Consorci, on consta la legislació 
aplicable. 
 

6.- Considerant que els Estatuts del Consorci (art 20)  preveuen que aquest 
puga nutrir-se de personal propi dels Ens associats, corresponent tal decisió, 
així como la forma, categoria i condicions, a l’Assemblea. 
 
És per això que, atenent a les consideracions anteriors, aquesta Gerència, fruït 
de les gestions realitzades, fiscalitzat com correspon l'expedient, PROPOSA a 
la Comissió de Govern, per a que, a la seua vegada propose a l’Assemblea, 
como òrgan competent, el SEGÜENT ACORD: 
 

PRIMER.-Aprovar que el Consorci incorporeals seus serveis d’administració 
general un funcionari de carrera de l’escala d’administració general, subescala 
administratiu, pentanyent a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Montesa, 
ens associat al Consorci, en virtut d’adscripció funcional. 
 



 

 

SEGON.- En conseqüència, aprovar la cessió d’en Javier Ferri Navarro, 
funcionari de l’Ajuntament de Montesa al Consorci de Residus V5, en les 
condicions que s’establiran en el corresponent conveni interadministratiu de 
col·laboració. 

 

TERCER.-Facultar al Sr. Gerent del Consorci per a estendre a l’Ajuntament de 
Montesa el conveni interadministratiu de col·laboració que regule la cessió de 
treballador a que fa referència aquest acord, així como per a la seua signatura, 
de la qual cosa haurà de donar compte a la Comissió de Govern. 

 

QUART.-Notificar aquest acord al Ajuntament de Montesa i al funcionari 
afectat, als efectes oportuns.” 

 

 El Sr. Secretari explica de forma detallada el marc normatiu que és 
aplicable, sobretot arran de l'entrada de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, del 
Règim Jurídic del Sector Públic.  

 

El Sr. President indica que el COR no té funcionaris propis, llevat del 
Gerent i els habilitats nacionals en acumulació. Els treballadors que recolzen la 
gestió  estan pagats per Vytrusa a càrrec del pressupost de comunicació.  

 

El COR té més activitat, en aquest moment, que un ajuntament de poble 
menut. Necessita reforços. La única manera de dotar-se de personal és 
mitjançant la cessió per part dels ens consorciats, o a través d’un interinatge 
adscrit a programa. 

 

Agrair a l’alcalde de Montesa i a la futura alcaldessa la seua 
predisposició i generositat. 
 

 L'Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, adopta el 
següent ACORD: 
 



 

 

 Ùnic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits.  
 
 

 7è.- 24/2017, APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL 
D'ECOPARCS DEL CONSORCI. 

S'incorpora a la sessió el representant del municipi de Moixent. 
 

Vista la proposta de la Geréncia a l’Assemblea General del Consorci, del 
tenor literal següent: 
 

“PROPUESTA DE LA GERENCIA SOBRE ORDENANZA REGULADORA DEL 
USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOPARQUES REGULADOS POR EL 
CONSORCIO DE RESIDUOS V5. 

 

1.- Vista la necesidad del Consorcio de Residuos V5 de la aprobación de una 
Ordenanza reguladora  del uso y funcionamiento de los eco-parques 
gestionados por el Consorcio de Residuos V5, con el objeto del establecimiento 
de las condiciones generales en el uso de los eco-parques gestionados por el 
Consorcio de Residuos V5 y con la finalidad de conseguir el correcto 
funcionamiento como centro de recogida selectiva de residuos urbanos o 
municipales y asimilables, completando lo dispuesto en las Leyes y 
Reglamentos vigentes.  
  
2.- Visto el informe de secretaria donde se ponde de manifiesto que el 
instrumento adecuado para regular Ordenanza reguladora del uso y 
funcionamiento de los eco-parques regulados por el Consorcio de Residuos V5 
es la aprobación de una Ordenanza reguladora, disposición administrativa de 
rango inferior a la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este Consorcio, que 
complete la Ley 10/1998, del 21 de abril, de carácter básico, que fue sustituida 
por la Ley 22/11, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados que tiene 
como objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico 
de su producción y gestión y además fomentar por este orden, su reducción, 



 

 

reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, dada su peculiaridad y su 
diferenciación con respecto a dichas Leyes y Reglamentos.  
 
3.- Considerando que los servicios técnicos han elaborado y presentado la 
Ordenanza Reguladora del uso y funcionamiento de los ecoparques del 
consorcio de residuos V5. 
  
4.- Considerando la necesaria justificación de avanzar para alcanzar la finalidad 
de conseguir  el correcto funcionamiento de los eco-parques regulados por el 
Consorcio de residuos V5.  
 
Atendiendo a las consideraciones anteriormente expuestas, esta Gerencia, 
propone a la Comisión de Gobierno, para que a su vez proponga a la 
Asamblea, el siguiente Acuerdo: 
 

PRIMERO.-Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora  del uso y 
funcionamiento de los eco-parques regulados por el Consorcio de Residuos V5, 
en los términos en que figura en el expediente.  

 

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Consorico V5, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por el Consorcio. 
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por la 
Asamblea. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente del Consorcio para la gestión de 
residuos V5 para la firma de cuantos actos requiera la efectividad del presente 
acuerdo. “  

 



 

 

 El Sr. President indica que l'Ordenança és el paraigües normatiu 
que necessita el Consorci per a una xarxa d’ecoparcs com la que es proposa 
posar en funcionament. Adapta la gestió dels ecoparcs a la última normativa 
estatal i autonòmica. Recull el dret d’us de tots els ciutadan(e)s de l’àmbit de 
gestió del COR a utilitzar qualsevol dels ecoparcs del Consorci. S’eliminen les 
tipologies d’ecoparc; qualsevol ecoparc ha de ser capaç d’admetre més de 40 
tipus distints de residus. Es posa èmfasi en la qualitat del servei: s’enumeren 
els drets dels ciutadan(e)s, les obligacions dels operaris i es mandata a la CG a 
que, en el plaç de 3 mesos, un sistema d’atenció a l’usuari que incorpore les 
queixes i suggeriments dels usuaris per a crear un veritable sistema de millora 
constant. Augmenten les quantitats de residus admesos per dia, amb la finalitat 
d’evitar que acaben en llocs indeguts. 
 

La representant de l'Ajuntament de Navarrés planteja la pregunta de, qui 
portarà el control d'accés. A lo que el Sr. President respon que ho farà 
VYTRUSA. 

 
           El representen de l'Ajuntament de Llutxent planteja la necessitat d'un lloc 
on deixar el residu, com de forma transitòria. 
 
            El representant de l'ajuntament d’Oliva indica qu’el 99% dels residus 
d'obra que va a ecoparc són residus professionals, que cal pensar la forma de 
epercutir els residus d'obra als professionals. 
 
           Pel Sr. Gerent, el Sr. President i el Director General s'explica de forma 
detallada l'Ordenança. S'indica que en aquest tràmit s'està davant l'aprovació 
inicial, si hi ha al·legacions s'estudiaran i si existeix la necessitat d'engegar el 
servei al professional es farà. A la fi es tracta d'un servei més que es presta. 
 

 L'Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, adopta el 
següent ACORD: 
 

 Ùnic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits.  
 



 

 

8è.- 12/2017, APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE 
SUBVENCIONS DEL CONSORCI. 

 

 Vista la Providència de Gerència, relativa a la necessitat d'establir el 
règim i procediment general d'actuació del Consorci en relació amb l'àmbit de 
les subvencions que otorgue el Consorci des de la sol·licitud, concessió, 
justificació, reintegrament i el règim sancionador. 

 

 Atés que, a l'esmentada Providència, es disposa que pel departament 
d'Intervenció General es redacte el model d'Ordenança General de 
Subvencions que regulen i fixen els criteris i el procediment de les subvencions 
atorgades pel propi Consorci. 

 

 Atés que pel departament d'Intervenció, s'ha redactat el text 
d'Ordenança General de Subvencions del Consorci, amb el tenor literal que 
consta a l'expedient. 

 

 Atès que la Comissió de Govern va aprovar elevar la proposta a 
l'Assemblea General. 
 

 Obert el torn de paraula, el Sr. President indica que es tracta d’establir el 
règim general del procediment per atorgar subvencions a col·lectius i a 
individuals, relacionades amb els objectius fundacionals del Consorci: augment 
de la recollida selectiva i reducció de la generació de residus. El motiu de la 
seua aprovació és dotar al sistema de bonificacions de El Meu Compte 
Ambiental de la base legal necessària. 
 

Per tot allò l'Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, adopta 
el següent ACORD: 
 

 Primer: Aprovar inicialment l'Ordenança General de Subvencions del 
Consorci, tal i com ha quedat transcrita anteriorment. 



 

 

 

 Segon: Sotmetre l'esmentada Ordenança a informació pública i 
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
tauler d'anuncis de del Consorci, pel termini de trenta dies perquè puguen 
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes pel Consorci. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es 
considerarà aprovada definitivament sense necesitat d'acord exprés de 
l'Assemblea. 
 

 Tercer: Facultar al Sr. Gerent per a subscriure i firmar qualsevol classe 
de documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
 

 9è.- 13/2017, APROVACIÓ DEL PLA DE SUBVENCIONS DEL 
CONSORCI. 

 

 Vista la Providència de Presidència, explicant que per incrementar els 
nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional i 
sent necessari un instrument d'organització de les polítiques públiques que 
tinga com a finalitat el foment d'una activitat pública o interés social o de 
promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al 
naixement de les subvencions. 

 Atés que, a l'esmentada Providència, es disposa que per la Gerència 
s'elabore el Pla Estratègic de Subvencions com instrument d'organització de les 
polítiques públiques, que tinga com a finalitat el foment d'una activitat pública o 
interés social o de promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i amb 
caràcter previ al naixement de les subvencions. 

 Atés que pel Gerent del Consorci s'ha redactat el següent Pla Estratègic 
de Subvencions, amb el tenor literal que consta a l'expedient. 

Obert el torn de paraula el Sr. President indica que el Pla de 
Subvencions, que és un requisit legal que acompanya l’Ordenança aprovada al 
punt anterior, és un document de naturalesa política que estableix els supòsits 
baix els quals en COR pot atorgar subvencions. Va en la línia de la modificació 



 

 

de les bases d’execució pressupostària aprovades en desembre que limiten 
totes les despeses de comunicació i publicitat als objectius fundacionals del 
Consorci: augment de la recollida selectiva i reducció de l’emissió de residus. El 
Pla Estratègic de Subvencions reforça els mecanismes de control: ordena que 
el Gerent dóne comptes, amb caràcter anual, de les subvencions atorgades. La 
seua aprovació és un requisit per posar en marxa el sistema de bonificacions 
de ‘El Meu Compte Ambiental’, ja que obri la possibilitat de donar subvencions 
directament a usuaris per l’ús dels ecoparcs i ecoparcs mòbils del COR. 
 

L'Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, adopta el 
següent ACORD: 
 

 Ùnic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits.  
 
 

 10è.- 15/2017, ADONAR DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 

CONSORCI CORRESPONENT A L’ANY 2016. 

Per la Sra. Interventora es passa a adonar, como es preceptiu, de la 
liquidació corresponent a l'any 2016. 

Pel representant de la Llosa de Ranes es manifesta que l'actuació de la 
Diputació en quant a la recaptació dels rebuts del municipi d'Ontinyent ha 
ocasionat una inestabilitat financera al Consorci. Cadascú ha d'assumir les 
seues responsabilitats. Reitera el manifestat ja en l'anterior assemblea. 
 Pel Sr. President s'indica que els problemes de la Diputació han de 
plantejar-se en el ple de la Diputació. El problema en aquest Consorci ve 
principalment pels canvis de destinacions. No hi ha menyscapte a la hisenda 
pública, l'únic han segut tensions de tresoreria.  

 Pel representant de la Diputació Provincial de València s'indica que ja es 
van donar les oportunes explicacions. No s'ha produït cap menyscapte al 
Consorci, cap contractista ha deixat de cobrar. Sembla que es vulga allargar la 
qüestió per a afectar al President de la Diputació. 



 

 

 Pel representant de la Llosa de Ranes s'indica que considera que la 
Gestió no ha sigut l'adequada i assenyala que aquesta situació és coincident 
en el President de la Diputació i Alcalde d'Ontinyent, és una crítica. 

 

Realitzada la tramitació legalment establida, el mebres de l'Assemblea 
General, efectuen la presa de coneixement de la liquidació del Pressupost de 
2016. 
 
 

 11è.-  34/2017, APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER. 

 Vista la proposta de la Geréncia a l’Assemblea General del Consorci, del 
tenor literal següent: 

 “Visto el informe de la Intervención del Consorcio a la liquidación del 
presupuesto del 2016 indicando el incumplimiento de la regla de gasto y de la 
estabilidad presupuestaria 

Visto el informe de la Intervención del Consorcio sobre las actuaciones a 
realizar por este Consorcio en el caso de incumplimiento de la regla de gasto y 
de la estabilidad presupuestaria, como ha sucedido en la liquidación del 
presupuesto 2016 

Visto el Plan Económico-financiero suscrito por la Intervención del 
Consorcio, con las previsiones para regularizar la situación anteriormente 
descrita en el ejercicio 2017,  

Considerando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y al artículo 9.2 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente 
para su aprobación el Pleno Municipal. 
 

 PROPONGO A LA ASAMBLEA DEL CONSORCIO 
 



 

 

PRIMERO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en 
los términos que constan en documento anexo y que se considera parte 
integrante del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Remitir a la Intervención de la Generalitat el presente 
acuerdo dado que las cuentas del Consorcio se encuentran integradas dentro 
de las cuentas de la Generalitat, a los efectos oportunos, en el plazo de cinco 
días naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero. Asimismo, 
una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación 
hasta la finalización de su vigencia". 
 

L'Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, adopta el 
següent ACORD: 
 

 Ùnic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits.  
 

12è.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓNS DE PRESIDÈNCIA I 
GERÉNCIA EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI.  

 

 Es dona compte a l'Assemblea de les resolucions de presidència i de 
gerència números 79 a 85 de 2016 i 1 a 25 de 2017, de la qual cosa els mebres 
de l'Assemblea General efectuen la presa de coneixement.  
 

    
13è.- INFORMACIÓ D’ASSUMPTES D’INTERÈS GENERAL DEL 

CONSORCI.  
 

Pel Sr. President, s’indica que a partir de l’1 de juny el municipi de Xàtiva 
deixa d’anar a Guadassuar i transferirà a Ròtova. L’1 de juliol els municipis de 
la Costera i la Canal de Navarrés deixen d’anar a Guadassuar fins al 15 de 
setembre. Això suposa que comencem a tindre dèficits de destins, i que 
comença un període complicat: en juliol i agost tenim més de 9000 tones, cada 
mes, que no tenen destí pel moment. 

 



 

 

Igualment, indica que s'está treballant amb un conveni amb EMTRE i un 
augment de tones a Alacant. 

 

Destaca que s’han passat els rebuts a cobrament i que gràcies a la feina 
feta des del COR i a un augment de les unitats fiscals, els rebuts es mantenen 
estables i que, inclòs, baixen en molts casos.  

 

També indica que s'està a l’espera de que la Generalitat ordene la 
paralització de les infraestructures del projecte de gestió actual per a decidir 
ubicacions.  

 

Per ultim comena sobre la creació d’una Subcomissió de Promoció dels 
Biorresidus (compostatge), presidida per Vice-president segon, En Vicent 
Muñoz i Jordà. 

 

Pel Director General, s'indica que la Generalitat va preveure una partida 
per als Consorcis l'any 2017 a fi de facilitar una ajuda per a inversions i que a 
aquest Consorci li suposarà un ingrés de 150.000 euros. La Diputació també 
està treballant en el mateix sentit.  

 
 Que el Consorci ha reduït notablement el lliurament de residus a 
abocador, un 14% menys, és el tercer de la Comunitat que millor ha tractat els 
residus, açò vol dir que la distribució de fluxos no és un capritx i ha tingut un 
rendiment ambiental. 

  
            La Direcció general està realitzant gestions davant el Ministeri de Medi 
ambient tendent a canviar l'actual projecte de gestió, i que indica que no ha de 
desenvolupar-se la instal·lació de Llanera de Ranes. 

 
             La gestió amb l'EMTRE és complicada perquè la Generalitat no està 
present, no obstant açò es treballa contínuament, i fa dues setmanes 
l'Assemblea de l'Emtre va aprovar la delegació en la Comissió de Govern per a 
la signatura del conveni, i us demane que també ho aproveu perquè siguem 
operatives. 



 

 

 
            Pel representant de Ròtova es manifesta que la gestió de residus no té 
color politic. La comissió de govern està treballant perquè vaja tot millor.  

 
             
    14è.- DESPATX EXTRAORDINARI.  
 

 Pel Sr. President s’explica l’urgencia en tratar la proposta de Gerència, 
aprovant-se per unanimitat dels membres de l'Assemblea la urgència i per tant, 
passant-se a tractar l'assumpte. 
 

Vista la proposta de la Geréncia a l’Assemblea General del Consorci, del 
tenor literal següent: 
 

“Proposta de la Gerència a l’Assemblea per facultar a la Comissió de 
Govern a negociar i subscriure, si s’escau, un conveni de col·laboració per al 
tractament de residus amb l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus 
de València (EMTRE) 

Antecedents 
Des de juny de 2016, el Consorci V5 – COR ha subscrit diversos 

convenis amb el Consorci V3, el Consorci V4, el Consorci C3-V1 i l’EMTRE, per 
donar resposta als requeriments de redistribució de fluxes de la Generalitat 
Valenciana i davant la situació d’incompliment del contracte per al 
desenvolupament del projecte de gestió per la impossibilitat de l’empresa 
concessionària de posar en pràctica la seua oferta de licitació. 

L’estacionalitat dels nostres residus, derivada del pes de les zones 
turístiques, que produeixen un 54% dels residus de l’àmbit, posa al Consorci de 
Residus V5 – COR en una situació de peremptorietat periòdica en la mesura de 
que no compta amb instal·lacions pròpies i de que la majoria de les 
instal·lacions de les que es fa servir tenen el mateix problema d’estacionalitat. 

La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ordena, en 
data 11 d’abril de 2016, la distribució de fluxes que es detalla a continuació, 
tenint el Consorci V5 – COR conveni en vigor amb tots els consorcis de residus 
titulars de les plantes de tractament a les que es fa referència, amb excepció de 
l’EMTRE. 



 

 

Destí Tones Algímia d’Alfara 32.000 Llíria 18.000 Caudete 25.000 
Guadassuar 17.800 Alacant 8.880 Xixona 15.000 EMTRE 12.000 TOTAL 
128.680 

Donat que el conveni anterior va vèncer el 31 de desembre de 2016, el 
Consorci de Residus V5 – COR porta negociant, des del mes de març, un nou 
conveni per al tractament dels seus residus amb l’EMTRE. A dia de hui, s’està 
en el procés d’arribar a 1 

un acord respecte al número de tones i el preu del tractament de les 
mateixes. 

La imminència de l’arribada de l’estiu, que podria suposar un dèficit de 
destí de residus del ordre de  les 18.000 tones, i la situació d’inseguretat 
jurídica i funcional que aquesta situació podria suposar, motiven la present 
Proposta a l’Assemblea General. 

D'altra banda la Comissió de Govern te prevista la constitució d'una 
Subcomissió Tècnica per al Tractament Sostenible dels Biorresidus. Cal tenir 
en compte que després de l’aprovació del Pla Estatat Marc de Gestió de 
Residus (PEMAR), que deriva de la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE, la 
situació legal del tractament dels biorresidus ha canviat de manera substancial. 
La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, junt al RD 
506/2013, aprovat el 28 de juny, sobre productes fertilitzants, canviaren els 
requisits mínims que devia reunir el residu bioestabilitzat per ser considerat 
esmena orgànica. D’aquesta manera, s’exclou de la definició de compost 
aquella fracció que, tot i haver estat obtinguda després d’un tractament biològic 
aerobi i termòfil, hagen estat obtinguts de manera primigènia, en massa i no de 
manera separada. Entre els objectius que ambiciona aconseguir el PEMAR, 
apareixen (art. 6.1.): 

• Abans de 2020, la quantitat de residus domèstics i comercials destinats 
a la preparació per a la reutilització i el reciclat per a les fraccions de paper, 
metalls, vidre, plàstic, biorresidus i altres fraccions reciclables deurà alcançar, 
en el seu conjunt, com a mínim el 50% en pes. 

• Promoció de mesures per impulsar la recollida separada de biorresidus 
per al compostatge i digestió anaeròbia i per promoure l’ús ambientalment 
segur del compost produït al sector de l’agricultura, la jardineria i les àrees 
degradades. 



 

 

Sembla clar que la única possibilitat d’arribar als esmentats objectius, 
que permetrien adaptar la situació actual al marc legal vigent, és la implantació 
d’un sistema de recollida i tractament de la fracció orgànica procedent de la 
recollida selectiva dintre de l’àmbit de gestió del pla zonal, tant d’origen 
domèstic com de grans productors. 

En aquest sentit, alguns municipis del Consorci han manifestat el seu 
interès en explorar noves fórmules de gestió de la fracció orgànica, amb la 
implementació d’experiències de recollida selectiva o, d’inclòs, el compostatge 
comunitari. És el cas de Carrícola (Vall d’Albaida), o del programa pilot que 
arrancarà en unes setmanes a un barri d’Ayora. Els municipis de la Font de la 
Figuera, Bocairent i Gandia, entre d’altres, han manifestat també la seua 
voluntat de començar programes pilot de recollida selectiva de la fracció 
orgànica i del seu tractament, bé a través del compostatge comunitari, bé 
mitjançant l’auto-compostatge. El municipi de Teresa de Cofrentes, per últim, 
s’ha ofert en desembre de 2016 a allotjar una planta d compostatge per a la 
Vall d’Ayora, en substitució de l’estació de transferència. La ruralitat del nostre 
consorci (el 80% dels municipis tenen menys de 5000 habitants), 2 

així com la seua dispersió geogràfica, recomanen la consecució d’un 
model de gestió de residus flexible, que dóne solucions ad hoc a les distintes 
realitats existents. El compostatge a les àrees rurals serà, amb tota probabilitat, 
un dels eixos vertebradors del futur model de gestió, tenint en compte els 
canvis normatius impulsat en l’actualitat per la Generalitat Valenciana (nou 
PPIR i nova Ordre de compostatge comunitari) i la tipologia diferenciada dels 
residus que es generen a dites zones, on la matèria orgànica té un percentatge 
major i és de millor qualitat. Es per tot açò que es proposta a l’Assemblea, en 
ordre a donar la màxima agilitat a la resolució d'aquests assumptes tenint en 
compte la seua rellevància per a l’interès general del Consorci, els següents 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Facultar a la Comissió de Govern per a negociar un conveni de 
col·laboració amb l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus 
(EMTRE), en la quantia i condicions que determine la Direcció General de 
Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, delegant les atribucions per a aprovar, si 
s’escau, el dit Conveni i, en eixe cas, per a signar-lo a través del President. 



 

 

SEGON.- Autoritzar a la Gerència la realització de gestions amb els altres 
Consorcis i demés Entitats en les quals aquest Consorci te subscrits convenis 
per al tractament i la eliminació de residus, a fi de conèixer les condicions de 
tractament i eliminació de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva, 
tant d’origen domèstic com de grans productors, cas de produir-se la dita la 
implantació dintre de l’àmbit de gestió del pla zonal. En cas que les gestions 
donen com resultat condicions econòmicament més avantatjoses que les 
actuals, delegar en la Comissió de Govern les atribucions per a aprovar, si 
s’escau, les corresponents addendes als Conveni i, en eixe cas, per a signar-
los a través del President.  
 
TERCER.- De les gestions realitzades, dels acords adoptats i dels 
compromisos signats caldrà donar compte a l'Assemblea en la primera sessió 
que celebre”. 

 

 L'Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, i sense 
debate previ, adopta el següent ACORD: 
 

 Ùnic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits 
 

     
15è.- PRECS I PREGUNTES.   
 

 No hi ha.  
 

I NO HAVENT-HI MES ASSUMPTES QUE TRACTAR PEL SR. 
PRESIDENT ES DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, ALÇANT-SE LA SESSIÓ 
A LES VINT-I-UNA HORES. 
 

S'ESTÉN LA PRESENT ACTA PER LA MEUA, EL SECRETARI, AMB 
EL VISTIPLAU DEL SENYOR PRESIDENT, DE TOT LA QUAL COSA, DONE 
FE I CERTIFIQUE, 

VISTIPLAU, 
     EL PRESIDENT      EL SECRETARI, 
Roger Cerdà Boluda                           Eduardo Balaguer Pallàs 



 

 

DILIGÈNCIA DE PASSE A LLIBRE D’ACTES: 
 
Eduardo Balaguer Pallás, Secretari del Consorci per a la Gestió de Residus V5, 
CERTIFICA: 
 
Que l'acta anterior, corresponent a la sessió de l'Assemblea General de 
caràcter ordinària celebrada en data 24 de maig de 2017, va ser aprovada en la 
Sessió de l'Assemblea General de caràcter ordinària celebrada el 25 d’octubre 
de 2017, amb inclusió de les rectificacions estimades que tot seguit i en el que 
interessa es transcriu, tal com queda reflectida en l'Acta d'aquesta última: 

 
<<1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE 
MAIG DE 2017. 

De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de 
novembre de 1986, per remissió de l'article 16.4 dels Estatuts del Consorci, el 
senyor President pregunta si algun membre de l'Assemblea General ha de 
formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que ha sigut 
distribuïda juntament amb la convocatòria de la qual ara se celebra. 

El Sr. Secretari indica que hi ha dues petites consideracions a tenir en 
compte, una és l'error en el cognom del Director General, i l'altra és la 
incorporació del municipi d'Otos, procedint a la seua rectificació. 

L'Assemblea General, per unanimitat dels membres assistents adoptà el 
següent ACORD: 
 
 Únic. Aprovar l’acta corresponent a la sessió de 24 de maig de 2017.>> 
 
Aquesta rectificació ha estat practicada en l'acta que antecedeix per el seu pas 
al Llibre d'Actes de l'Assemblea General, el que es certifica, d'ordre i amb el 
vist-i-plau del Sr. President. 
 
Xàtiva a la data de la signatura (document signat electrònicament). 
VISTIPLAU, 
EL PRESIDENT      EL SECRETARI, 
Roger Cerdà Boluda                           Eduardo Balaguer Pallàs 
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