
 

 

ACTA NÚM. 2/2017 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DEL 
CONSORCI DEL PLA ZONAL DE RESIDUS, V5 DE VINT-I-CINC D’OCTUBRE  
DE DOS MIL DISSET. 
 
          

En el Saló de Sessions de la Casa de la Cultura de la Ciutat de Xàtiva, 
sent les dènou i vint minuts del dia vint-i-cinc d’octubre 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 Rugat, Sr. Jaime Soler Todolí; 
per l’ajuntament d’Albaida, Sr. Josep Antoni Albert Quilis; 
per l’ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, Sr. Jose Vicente Garrigós Gallego; 
per l’ajuntament d’Alfarrasí, 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’Alqueria de la Comtesa, Sr. Salvador Femenia Peiró; 
per l’ajuntament d’Anna, Sr. Jose Carlos Oltra Guerola; 
per l’ajuntament d’Atzaneta d’Albaida, Sr. Josep Antoni Albert Quilis; 
per l’ajuntament d’Ayora, Sr. Jose Vicente Anaya Roig; 
per l’ajuntament de Barxeta, Sr. Vicent Mahiques Margarit; 
per l’ajuntament de Bèlgida, Sr. Diego Ibañez Estarelles; 
per l’ajuntament de Beniatjar, Sr. Francisco Giner Monzó; 
per l’ajuntament de Beniarjó, Sr. Marc Estruch Morant; 
per l’ajuntament de Bicorp, Sr. Daniel Mengual Galdón; 
per l’ajuntament de Bocairent, Sr. Josep Vicent Ferre Dominguez: 



 

 

per l’ajuntament de Bolbaite, Sra. Carolina Mas Monteagudo; 
per l’ajuntament de Bufali, Sra. Estefania Mollá Camarasa; 
per l’ajuntament de Canals, Sra. Maria José Castells Villalta; 
per l’ajuntament de Carricola, Sra. Susana Cháfer Nácher; 
per l’ajuntament de Castelló de Rugat, Sr. Antonio Esquinas Martínez; 
per l’ajuntament de Castellonet de la Conquesta, Sr. Rafael Sjoblom Martinez; 
per l’ajuntament d’Enguera, Sr. Oscar martínez Poquet; 
per l’ajuntament de Estubeny, Sr. Ramon Blanquer Bono; 
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 i 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 Guadassèquies, Sra. Carmen Vidal Vallés; 
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 Montesa, Sra. Amalia Juan Guillen; 
per l’ajuntament de Navarres, Sra. Estela Darocas Marín; 
per l’ajuntament d’Oliva, Sr. Gabriel Oltra Mestre; 
per l’ajuntament d’Otos, Sr. Mario Mira Alfonso; 
per l’ajuntament de Palma de Gandia, Sra. Trinidad Miñana Roig; 
per l’ajuntament de Piles, Sr. Salvador Guillem Barber; 
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 Quesa, Carina Primo Valiente; 
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 Rotglà-Corberà, Sr. Amador Climent Roselló; 
per l’ajuntament de Rugat, Sr. Felipe Ortolá Codina; 
per l’ajuntament de Salem, Sr. Juli Fenollar Banyuls; 
per l’ajuntament de Teresa de Cofrents, Sr. Jose Luis Jurat Pérez; 
per l’ajuntament de Terrateig, Sra. Celia Juan Escrivá; 
per l’ajuntament de Torrella, Sra. Francisco Moreno Gayá; 
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 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 405 vots dels 475 vots que es compon 
l’Assemblea. 
 
 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 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 adoptá el 

següent ACORD: 
 
 Únic. Aprovar l’acta corresponent a la sessió de 24 de maig de 2017. 
 

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 dels municipis de Castelló de Rugat, Bolbaite, Salem, Bufali, Quesa 
i Otos, els representants del quals estan presents. 

 
            Pel Sr. Secretari es procedeix a indicar la formula prevista per a presa de 
possessió.  
 

A continuació el Secretari, procedeix a nomenar a cadascun dels 
representants dels municipis de Castelló de Rugat, Bolbaite, Salem, Bufali, 
Quesa i Otos, que prometen els seus càrrecs i se'ls dona possessió dels seus 
càrrecs. 

 
3r.- D’INCORPORACIÓ AL CONSORCI 
 
Pren la paraula el Sr. President, indicant que s'ha sol·licitat la incorporació 

al Consorci el següent ajuntament, amb les dades que s'indiquen: Ontinyent: 
Aprovació en ple el 25 de maig de 2017 inclusió en el Consorci. Nomenament de 
Jaime Peris Pascual com a titular i a Patricia Folgueras Fuente com a suplent. 
 

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



 

 

 
Únic. Aprovar la incorporació del municipi d’Ontinyent al Consorci del Pla 

Zonal de Residus, V5. Com a condicionant a la dita incorporació efectiva el 
municipi haurà de fer efectiva la liquidació dels deures econòmics que li serà 
practicada per la Intervenció del Consorci. 
 
 

4art.- (EXPEDIENT 59/2017). MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE TRANSFERÈNCIA, TRANSPORT, 
VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I ECOPARCS 
PER AL 2018. 

 
Pren la paraula el Sr. President per a indicar que l’Ordenança Fiscal és la 

norma més important que aprova el Consorci al llarg de l’any. Explica les 
novetats mes importants: possibilitat de bonificacions per als veïns 
ambientalment responsables, incorporació de la tarifa multi-concepte per a 
aquelles referències cadastrals que tinguen més d’una activitat; i s’habilita a la 
Comissió de Govern per a temes interpretatius. Quant als ecoparcs: en 2018 
s'espera tindre en marxa tota la xarxa consorciada d’ecoparcs, 25 ecoparcs fixes 
i 11 mòbils; els ecoparcs mòbils estaran en funcionament abans que acabe l’any: 
s'espera posar en funcionament ecoparcs com el de Xeraco, Albaida, Benigànim, 
Ròtova, Enguera, Moixent, Quatretonda, Castelló de Rugat, Jalance i Montesa; 
el cost del servei d’ecoparcs passa de 975.534 a 4.311.550,98 euros; 
s'incorporen bonificacions per import de 229.000 euros. 

 
 Seguidament pren la paraula el Sr. Gerent ampliant la informació en els 
següents aspectes: respecte als nous trams addicionals que l'ordenança 
estableix  en pràcticament tots els grups trams; clarificació de conceptes de llum 
i de aigua; explicació pormenoritzada dels costos del servei, tant pel que fa a la 
transferència i transport com a la  valorització i eliminació. 
 
 Y vista la proposta de la Gerència a l'Assemblea que diu: 

 



 

 

"A la vista de la propuesta del Sr. Gerente del Consorcio sobre las líneas 
fundamentales inspiradoras de la modificación de la ordenanza de referencia 
para el ejercicio 2018 

Vista el estudio económico junto con todos los anexos del mismo elaborado por 
los miembros técnicos de la Comisión Tributaria del Consorcio en fecha 22 de 
septiembre de 2017, 

Vista la propuesta de ordenanza fiscal elaborada por los miembros técnicos de 
la Comisión Tributaria del Consorcio en fecha 22 de septiembre de 2017 

Se propone a la Asamblea del Consorcio el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por TASA DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE, VALORIZACION Y 
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y ECOPARQUES 2018, 
según la propuesta de la Comisión Tributaria que consta en el expediente y con 
la redacción que a continuación se recoge:  

 

Propuesta de la Comisión Tributaria de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por Transferencia, Transporte, Valorización y Eliminación de Residuos Urbanos 

y Ecoparques del Consorcio V5 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 al 19 y 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 

consorcio establece la tasa por prestación de los servicios de transferencia, 

transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos y ecoparques, que se 



 

 

regirán por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 

en el artículo 57 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Artículo 2. Objeto. 

El objeto de esta ordenanza es el establecimiento de la tasa por prestación de 

los servicios referidos en el artículo anterior en los municipios de Anna, Bicorp, 

Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés, Quesa, l’Alcúdia de Crespins, Barxeta, 

Canals, Cerdà, Estubeny, La Font de la Figuera, Genovés, La Granja de la 

Costera, Llanera de Ranes, La Llosa de Ranes, LLocnou d’en Fenollet, Moixent, 

Montesa, Novetlè, Rotgà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva, Ador, 

Alfauir, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la comtessa, Bellreguard, Beniarjó, 

Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, La font d’en Carros, 

Gandia, Guardamar, LLocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, 

Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia, Rótova, Villalonga, Xeraco, 

Xeresa, Agullent, Aielo de malferit, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Aielo 

de Rugat, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, 

Benisuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanars dels 

Aforins, Guadasequies, LLutxent, Montaverner, Montichelvo, l'Olleria, Ontinyent, 

Otos, El Palomar, Pinet, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat, 

Salem, Sempere, Terrateig, Ayora, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de 

Cofrents y Zarra, integrados en el Plan Zonal de residuos V5. 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

La presente ordenanza será de aplicación en todos los municipios integrados en 

el Plan Zonal de residuos V5. 

 



 

 

Artículo 4. Hecho imponible. 

1. El hecho imponible de la tasa viene determinado por la disponibilidad y/o uso, 

en todo el término municipal, de los servicios o actividades siguientes, con 

relación a la gestión de residuos provenientes de viviendas, alojamientos y 

cualesquiera otros locales o establecimientos donde se ejerzan o no actividades 

industriales, comerciales, profesionales o artísticas y de servicios, declarándose 

de recepción obligatoria la prestación del servicio de transferencia, transporte, 

valorización y eliminación de residuos urbanos y ecoparques. Se entiende por  el 

servicio de ecoparques, la gestión integral de los mismos y/o el transporte, 

valorización y eliminación de los residuos que en ellos se depositen y/o el 

transporte, valorización y eliminación de cualquier residuo urbano con un servicio 

de recogida selectiva, independientemente de cómo se realice la misma, excepto 

papel-cartón, vidrio y plástico. 

2. Se considerarán residuos urbanos a los efectos de prestación del servicio de 

transferencia, transporte, valorización y eliminación y ecoparques (fijos y móviles 

de la Red Consorciada), los restos y desperdicios de consumo y alimentación o 

residuos procedentes de la limpieza normal de locales y viviendas y se excluyen 

de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus 

humanos y/o animales, materias y materiales contaminados, corrosivos, 

peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas 

higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

3. La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se inicie la 

prestación del servicio y la presente ordenanza entre en vigor. A tal efecto, se 

considera que comienza la obligación de contribuir cuando esté establecido y en 

funcionamiento el servicio de transferencia, transporte, valorización y eliminación 

de residuos urbanos, tanto en el periodo transitorio como en el definitivo. En el 

caso de los ecoparques, la contribución nace en el momento de que se inicie la 

prestación de los servicios. 



 

 

4. A los efectos de la tasa es indiferente que el servicio se preste por gestión 

directa o por concesionario. 

5. Se presumirá que se lleva a cabo la utilización de los servicios objeto de esta 

tasa siempre que el uso del inmueble gravado no sea obra de urbanización o los 

inmuebles que figuren catastralmente como garaje o aparcamiento, o que tengan 

la correspondiente resolución administrativa que lo acredite. 

6. Son supuestos de no sujeción las viviendas o locales  que carezcan de agua 

o luz, en condiciones de hacerlas habitables. En cuanto a los suministros se 

entenderá que adolecen de condiciones de habitabilidad las viviendas que 

carezcan de suministro de agua o las que carezcan de suministro eléctrico 

regular, permanente y continuado con potencia mínima de 3 kw. La declaración 

de no habitabilidad así como la carga de la prueba corresponde al sujeto que la 

invoque. Ello sin perjuicio de la facultad de inspección del Consorcio. 

Se entiende que tienen suministro de agua cuando cuenten con cualquier forma 

de llegada de agua a la vivienda o local, sea suministrada por el propio 

ayuntamiento, por concesionarias del servicio de agua municipal, por empresas 

que preseten este servicio tengan o no relación con el ayuntamiento o con 

cualquier entidad pública, por pozos propios o pozos de comunidad de regantes, 

o cualquier otra forma de llegada de agua a la vivienda no descrita anteriormente. 

Los locales sin actividad, a los efectos de tributar como vivienda, deberán los 

subjetos pasivos acreditar tal circunstancias mediante certificados municipales 

acreditativos de la inexistencia de cualquier licencia o elemento similar en vigor. 

 

Artículo 5. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa que se regula en esta ordenanza, a título de 

contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 



 

 

artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o 

afectadas por el servicio transferencia, transporte, valorización y eliminación de 

residuos urbanos y ecoparques, aunque eventualmente y por voluntad de 

aquéllas no fueren retirados residuos de ninguna clase. 

2. Quedan obligados al pago de la tasa que se regula en esta ordenanza, a título 

de sustituto del contribuyente, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios 

de los inmuebles. 

3. El Consorcio girará la liquidación de esta tasa al propietario del inmueble, en 

cuanto sustituto del contribuyente, sin perjuicio de que éste pueda repercutir las 

cuotas que soporta, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios. 

4. La concurrencia de dos o más personas físicas o jurídicas, o entidades a las 

que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, determinará la 

obligación solidaria de los concurrentes. 

 

Artículo 6. Responsables. 

• Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la 

Ley General Tributaria. 

• Serán responsables subsidiarios las personas o entidades, con el alcance 

regulado en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

 

 



 

 

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones. 

Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, no podrán reconocerse otras 

exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las normas con 

rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 

De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, 

de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat 

Valenciana (PIRCV), se establece una bonificación proporcional a la cantidad de 

residuos recogida separadamente, de aplicación a todas las fracciones de los 

residuos urbanos que sean objeto de recogida separada en cada momento. 

El Consorcio anualmente en su Presupuesto destinará la cantidad global a 

conceder por bonificaciones de “El meu compte ambiental”, importe que será el 

límite de las bonificaciones a reconocer. 

 

Artículo 8. Base imponible. 

1. La base imponible de esta tasa será determinada en función del coste del 

servicio. 

2. El Consorcio determinará la magnitud del coste del servicio de transferencia, 

transporte, valorización y eliminación, en función del informe técnico de 

toneladas reales generadas o previstas por los municipios del Consorcio. 

3. En cuanto a la Red Integral de Ecoparques fijos y móviles, el Consorcio 

determinará la magnitud del coste del servicio en función del informe técnico 

referido a costes fijos, transporte, valorización y eliminación de los residuos 

depositados en los ecoparques, según corresponda. 

 



 

 

Artículo 9. Cuota tributaria. 

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de urbana, 

entendiéndose por tal la que describe el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 

1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario. Esta cantidad se determinará en función del coste del 

servicio y de la naturaleza, destino y superficie donde se encuentren ubicados 

los inmuebles, emitiéndose un recibo por referencia catastral. 

2. Cálculo de las tarifas con carácter general. 

Para determinar el cálculo de la tasa a aplicar en las viviendas y en cada una de 

las actividades se parte de los siguientes datos: 

• Coste total del servicio (CRUi), obtenido del estudio económico financiero 

determinado de forma individual para cada municipio y donde el subíndice (i) es el 

municipio. El CRUi contendrá el coste total del servicio de RSU y voluminosos según 

las toneladas generadas en cada municipio. 

Los costes por tonelada del total del servicio de RSU (CTRSU) son de 

113,11€/tonelada. El coste total de gestión de residuos voluminosos en 

la Vall d'Albaida asciende a 12.371,04€. 

• El número de unidades fiscales urbanas en cada municipio “i” (NUFUi) 

deducidas las unidades no sujetas y las correspondientes a las actividades 

consideradas en los siguientes puntos. 

• Número de actividades en cada municipio de cada uno de los grupos que 

se definen (Nactn), siendo el subíndice n, el grupo al que pertenece la actividad. 

• Índice corrector aplicable en función de la superficie construida del local y 

del grupo al que pertenece la actividad comercial ICn. Los valores de ICn son los que 

figuran en las tablas 1 y 2. 



 

 

 

• El Coste de la Red Consorciada de Ecoparques y sistema “El Meu Compte 

Ambiental” (CE), que asciende según informe técnico a 4.311.550,98€ 

 

Para la calcular la tarifa básica (PPVi), en cada municipio “i”, correspondiente al 

grupo 0 residencial, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 donde: 

NUPi es el número de unidades fiscales ponderadas de cada municipio “i”, y se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

  

m= Número de municipios del Plan Zonal V5 

 

Tarifa grupo 0: 

Se corresponde con la tarifa básica para cada municipio. Con independencia de 

la tarifa básica (PPV) resultante por la aplicación de la fórmula anterior, por 

motivos de capacidad económica se establece un límite máximo de 120 euros 

por vivienda y un mínimo de 20 euros por vivienda. 

 



 

 

Tarifa para las actividades de los grupos 1, 2, 3 y 6: 

Para calcular la tarifa de estos grupos de actividades se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

donde: 

Pactj= Tarifa a aplicar a la actividad “j” (€). 

PPVi= Tarifa básica de cada municipio “i” (€) 

ICn= Índice corrector según tabla 1 para cada tipo y/o tamaño de actividad “n” 

 ÍNDICE CORRECTOR (ICn) 

SUPERFICIE GRUPO 1 GRUPO 2 

Menos 100 m² 1.5 2.00 

de 101 a 300 m² 2 3.5 

de 301 a 500 m² 2.50 5.00 

de 501 a 1000 m² 5.00 10.00 

más de 1000 m² 10.00 20.00 

 ÍNDICE CORRECTOR (ICn) 

SUPERFICIE GRUPO 3 GRUPO 6 

Menos 100 m² 4.00 1.5 

de 101 a 300 m² 7.00 2.50 

de 301 a 500 m² 10.00 
de 501 a 1000 m²   

20.00 5.00  

más de 1000 m² 40.00 10.00 

 

 



 

 

TABLA 1 

 

Tarifa para las actividades del grupo 4: 

Pactj (€) = 0.337 x IC4 x PPVi 

donde: 

IC4= Es el número de habitaciones (tabla 2) 

En el caso concreto de los campamentos turísticos (grupo 687 del IAE), al IC4 se 

le aplicará el número de plazas corregido de la siguiente forma: 

Pactj (€) = 0.175 x IC4 x PPVi 

 

Tarifa para las actividades del grupo 5: 

Pactj (€) = 0.84 x IC5 x PPVi  para hospitales, clínicas y sanitarios de medicina 

humana. 

Pactj (€) = 0.423 x IC5 x PPVi para actividades de asistencia y servicios sociales 

para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos, en centros residenciales. 

 

donde: 

IC5= El número de camas (tabla 2) 

TABLA 2 GRUPO 4 GRUPO 5 

Índice corrector (ICn) IC4= nº habitaciones de hotel o nº 
plazas de camping 

IC5= nº de camas 



 

 

 

Tarifa para las actividades del grupo 7: 

Para calcular la tarifa de este grupo de actividades se utilizará la misma fórmula 

que para los grupos 1, 2 3 y 6 donde ICn se obtiene de la siguiente tabla 3: 

 

TABLA 3 ÍNDICE 
CORRECTOR 

ICn 

SUPERFICIE GRUPO 7 

Menos 100 m² 1.00 

De 101 a 300 m² 1.50 

de 301 a 500 m² 2.00 

de 501 a 1000 m² 3.00 

de 1001 a 2000  m² 5.00 

de 20011 a 10.000 m² 7.00 

Más de 10.000 m² 10.00 

 

A tal efecto se definen los siguientes grupos en función de la similitud de 

generación de residuos: 

Grupo 0: Residencial (PPV) y locales sin actividad 

Grupo 1: Comprende las siguientes actividades: Comercio al por menor de 

textiles, calzado, droguerías, perfumerías, ferreterías, bricolaje; y Servicio de 

juego, espectáculos y actividades recreativas, como cines, salas de baile, 

discotecas, juegos de bingo, instalaciones deportivas y gimnasios. 

Grupo 2: Comprende las siguientes actividades: Restauración, como 

restaurantes, cafeterías, cafés y bares, chocolaterías, heladerías, provisión de 



 

 

comidas para eventos, caterings en establecimientos permanentes o en plazas, 

jardines, casinos, clubes; Comercio al por menor de productos alimenticios y 

bebidas, como fruterías, carnicerías, pescaderías, pastelerías, despachos de 

pan vinos y bebidas; Floristerías y Educación, como guarderías, centros de 

enseñanza, colegios mayores y residencias de estudiantes con comedor y 

actividades asimilables. 

Grupo 3: Actividades de comercio de productos alimenticios y bebidas en 

régimen de autoservicio, hipermercados, supermercados y centros de comercio 

mixto, como grandes almacenes, cooperativas de consumo, galerías 

comerciales, economatos, abastos, etc., así como actividades de los grupos 2 y 

4, que vinculadas a una carretera supramunicipal por ser colindantes a la misma 

o a sus elementos funcionales, formen parte de un área de servicio o dispongan 

de acceso desde la vía principal o desde alguno de sus elementos funcionales. 

Grupo 4: Actividades de servicios de hostelería, como hoteles, hostales, 

pensiones, fondas, residencias con comedor, campings y actividades 

asimilables. 

Grupo 5: Actividades sanitarias y asistenciales, como hospitales, clínicas, 

centros residenciales y asistenciales con comedor. 

Grupo 6: Bancos y gasolineras. Para éstas últimas, en el cómputo de la 

superficie construida de la actividad se incluirá la superficie de los surtidores y 

las zonas de lavaderos, circulación, aparcamiento o descanso anexas. 

Grupo 7: Oficinas, talleres y resto de actividades no comprendidas en ninguno 

de los grupos anteriores. 

3. Liquidación adicional de grandes productores de residuos. 

Todos los grupos de tarifas quedan encuadrados dentro de una producción 

media diaria igual o inferior a 50 kg/día. 



 

 

Cualquiera de los grupos anteriores, si se observa que la generación de residuos 

fuera superior a la media de 50 kg/día, a solicitud del ayuntamiento donde 

radique la actividad se practicará una liquidación adicional específica 

denominada “Grandes Productores”. 

El procedimiento de cálculo será el siguiente: 

1º) Calculo de la media de producción anual, que se obtendrá a partir de la media 

matemática de los pesajes efectuados: 

 

 
 
2º) Calcular del coeficiente de gran productor (ICgpi) mediante la siguiente 

expresión: 

 

 
 

3º) Cálculo de la tasa básica para la actividad j (Pactj), según lo indicado en el 

punto 2 del presente artículo. 

4º) Cálculo de la liquidación adicional específica de grandes productores 

mediante la siguiente expresión: 

 

 
 
 
 



 

 

4. Tarifa multi-concepto. 

Se aplicará la tarifa multi-concepto para la tributación de aquellos inmuebles no 

declarados en el catastro, como divisiones horizontales no declaradas, y para 

aquellos inmuebles en los que se desarrollan varias actividades por distintos 

sujetos pasivos y no incluidos en alguno de los grupos de actividad definidos con 

anterioridad. 

  

 

Dónde: 

Pact,q = Tarifa a aplicar al inmueble multiconcepto “q” (€) 

PPVi = Tarifa básica del municipio “i” donde se localiza el inmueble multiconcepto 

“q” (€) 

m = número de locales no declarados y/o actividades desarrolladas por 

diferentes sujetos pasivos en el inmueble multiconcepto “q” 

ICn,j = Índice corrector correspondiente al grupo y tamaño de la actividad (ICn) de 

cada local y/o actividad desarrollada por diferente sujeto pasivo “j” 

 

Artículo 10. Normas de gestión. 

1. Cuando una misma unidad urbana se ocupe a la vez como vivienda y para el 

ejercicio de cualquier actividad, únicamente tributará por la cuota que le 

corresponda por dicha actividad. 



 

 

2. Respecto a los grandes productores, corresponde los ayuntamientos, como 

entidades competentes de la recogida de los residuos, facilitar al Consorcio los 

datos necesarios para proceder a la liquidación de la tarifa de grandes 

productores. 

Para el establecimiento de la producción media diaria será indispensable que el 

Ayuntamiento, bien directamente o bien a través de su empresa recolectora, 

realice un mínimo de 12 pesajes anuales directos y representativos del productor 

en cuestión. El sistema de pesaje efectuado estará contrastado y deberá ser 

aceptado por el Consorcio. 

Los ayuntamientos deberán enviar los datos al Consorcio entre el 1 de enero y 

el 31 de marzo del año siguiente para que éste proceda mediante informe técnico 

a su validación y posteriormente a su liquidación y puesta al cobro. 

La efectiva recaudación de las liquidaciones de grandes productores será 

restada del quantum total del coste del servicio del municipio al que pertenezca 

el gran productor en el siguiente expediente de modificación de ordenanza fiscal 

que tramite el Consorcio. 

3. En todas las situaciones anteriores el recibo constará a nombre del propietario 
del inmueble quien, no obstante, podrá repercutir las cuotas a los distintos 
beneficiarios. 
 
4. Se faculta a la Comisión de Gobierno del Consorcio para la aprobación de 
normas de interpretación de la presente Ordenanza. 
 

Artículo 11. Período impositivo y devengo. 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en 

que se inicie la prestación de los servicios, entendiéndose iniciada, dada la 



 

 

naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en 

funcionamiento. 

2. Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el 1 de 

enero de cada año, y el período impositivo comprenderá el año natural. 

3. Los cambios de domicilio de la actividad en los que no varíe la cuota tributaria 

en aplicación de las normas de esta ordenanza fiscal, así como los cambios de 

cualquier tipo de elemento tributario con fecha posterior a la del devengo de la 

tasa, surtirán efectos para el ejercicio siguiente al que se produzcan. 

4. Al inicio de la prestación de los respectivos servicios, si el día del comienzo no 

coincide con el del año natural, las cuotas se calcularán proporcionalmente al 

número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del 

comienzo del servicio. 

 

Artículo 12. Declaración, liquidación e ingreso. 

1. Se formará un padrón anual único de los municipios que conforman el Plan 

Zonal en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas 

que se liquiden por aplicación de la presente ordenanza. 

• Cuanto se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados 

cualquier variación de los datos figurados en el padrón, se llevarán a cabo estas 

modificaciones, que se incorporarán al mismo a partir del período de cobranza 

siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 

3. Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante recibo, salvo la 

primera vez, que se realizará mediante liquidación notificada al contribuyente de 

conformidad con lo establecido en el 102 de la Ley General Tributaria. 

 



 

 

Artículo 13. Recaudación ejecutiva. 

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en período voluntario se harán efectivas 

por la vía de apremio, con arreglo a las normas establecidas legalmente para 

deudas de ingreso de derecho público. 

 

Artículo 14. Delegación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por acuerdo de la Asamblea 

del Consorcio y del Pleno de la Diputación de Valencia, el Consorcio del Plan 

Zonal de Residuos V5 tiene delegada en la Diputación de Valencia, las 

facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de la presente tasa. 

 

Disposición final 

La presente ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea General 

del Consorcio V5, entrará en vigor el día 1 de enero de 2018, tras su publicación 

íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, 



 

 

en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 

CUARTO.  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto.  

El gerente, Sergi Pérez Serrano” 

 
El Sr. President obri un torn de paraula. 
 
Per l’ajuntament de Navarrés, Sra. Estela Darocas Marín, es pregunta que si 
l'ecoparc de Navarrés s'incorporarà per al 2018. El Sr. Gerent explica que dit 
ecoparque és tècnicament del Consorci i solament s'ha enviat la carta als quals 
van a iniciar el procés. 
 
Per l’ajuntament de Zarra, Sr. Juan Jose Rubio Navarro, s'indica que Zarra és un 
poble xicotet i estan pagant més. Pel Sr. President s'explica que la comparació 
entre municipis no és correcta. Dit càlcul porta implícit molts altres factors, no es 
tracta de la grandària del municipi. 
 
Pel Sr. Gerent s’indica que, durant els darrers dies, s’han rebut aportacions dels 
ajuntaments de Canals (millora de la definició dels conceptes de llum i aigua) i 
Genovés (augment dels trams de distints grups d’activitats econòmiques), 
tendents a la millora del text. 
 
I sotmès l'assumpte a votació, l’Assemblea per tres-cents noranta-quatre vots a 
favor, cap abstencions I els vots en contra dels representants de Rafel, Terrateig, 
Guadasequies, Zarra, Jarafuel i Llosa de Ranes, ADOPTA EL SEGÜENT 
ACORD: 
 
 

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



 

 

5É.- (EXPEDIENT 52/2017). APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
2016. 

 
Per la Sra. Interventora s'explica el procediment, així com les magnituds 

pressupostàries. 
 
Seguidament es dona conté de la proposta de la Gerència, que diu: 
 

<<PROPUESTA DE LA GERENCIA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DEL EJERCICIO 2016 
 
Aprobada inicialmente la Cuenta General del Presupuesto del Consorcio, 
correspondiente al ejercicio 2016 por la Comisión de Gobierno en función de 
Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 19 de julio de 2017 y en 
cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, 
 
Visto que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 ha sido expuesta 
el público, junto con sus justificantes e informes, por espacio de 15 días y 8 más, 
a los efectos de consulta y presentación de enmiendas y observaciones, según 
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia número 146 de fecha 
31/07/2017, 
 
Dado que no se ha presentado ninguna enmienda ni observación a la Cuenta 
General del ejercicio 2016, se propone a la Asamblea del Consorcio, 

 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016. 
 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación 
que la integra a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes, a través de la 
consolidación con las cuentas de la Generalitat.>> 
 

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



 

 

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

 
6É.- (EXPEDIENT 68/2017). APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

GENERAL PER AL 2018. 
 
Pel Sr. President s’expliquen les magnituds principals del pressupost per 

a 2018, que son les següents: incorpora les bonificacions de El Meu Compte 
Ambiental, crea dos llocs de treball: administratiu i tècnic, contempla 
indemnització per responsabilitat patrimonial per la no posada en funcionament 
de l’Estació de Transferència de Vall d’Albaida, incorpora quantitats per fer front 
als programes de biorresidu, assumeix el Consorci directament les despeses de 
comunicació. 

 
Pel Sr. Gerent s’indica que les bases d'execució han incorporat, entre uns 

altres, flexibilitzar el pagament de les quotes dels municipis que s'incorporen, així 
com la limitació del contracte menor, dels 18.000€ a 3.000€, en l'àmbit d'evitar la 
discrecionalitat de la contractació. 

 
Per l’ajuntament de Jalance, Sr. Jose Angel Navarro Mañez, s’indica que 

puja el cost de transport del Valle Aiora. Pel Sr. President s’indica que s'ha fet 
una modificació puntual i la Vall d'Aiora paga el que correspon i nosaltres li 
descomptem al Concessionari aqueixa part. 

 
I vista la proposta de la Gerència que diu: 
 

<<PROPOSTA DE LA GERÈNCIA D'APROVACIÓ INICIAL DE 
PRESSUPOSTOS PER A L'EXERCICI 2018 

 
Format el Pressupost General d'aquest Consorci V5 corresponent a l'exercici 
econòmic 2018, així com, les seues Bases d'Execució i la plantilla de personal 
(annex de personal) comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 



 

 

l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 

 
Vist i conegut el contingut dels informes de la Intervenció, de data 12 d'octubre 
de 2017, 

 
Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat 
Pressupostària de data 12.10.2017 del que es desprèn que la situació és 
d'equilibri. 

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Consorci, per a 
l'exercici econòmic 2018, juntament amb les seues Bases d'execució, i el resum 
de la qual per capítols és el següent: 

 
ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS NO 
FINANCERES 

18.216.402,90 

A.1. OPERACIONS CORRENTS 18.090.725,60 
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 208.762,01 
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en 
Béns i Serveis 

17.578.409,31 

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 600,00 
CAPÍTOL 4: Transferències 
Corrents 

302.654,28 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 125.677,30 
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 125.677,30 
CAPÍTOL 7: Transferències de 
Capital 

0,00 

B) OPERACIONS FINANCERES 0,00 
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 
CAPÍTOL 9: Passius Financers 0,00 

 Total pressupost de despeses 18.216.402,90 



 

 

 

ESTAT D'INGRESSOS 
A) OPERACIONS NO 
FINANCERES 

18.216.402,90 

A.1. OPERACIONS CORRENTS 18.200.856,03 
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 0,00 
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 0,00 
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i 
altres Ingressos 

17.979.699,23 

CAPÍTOL 4: Transferències 
Corrents 

220.856,80 

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 0,00 
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 15.546,87 
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions 
Reals 

0,00 

CAPÍTOL 7: Transferències de 
Capital 

15.546,87 

B) OPERACIONS FINANCERES 0,00 
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 
CAPÍTOL 9: Passius Financers 0,00 

Total pressupost de ingressos 18.216.402,90 
 

SEGON. Aprovar inicialment la relació de personal reflexada a l'annex de 
personal, comprensiva de totes les funcions de treball reservades a funcionaris 
en règim d'extensió de funcions, en règim de cessió i interins per programes. 

 
TERCER. Aprovar les aportacions de la Generalitat Valenciana i de la Diputació 
de Valencia a les despeses d'administració del Consorci segons els vigents 
Estatuts. 

 
QUART. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla 
de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació 
de reclamacions pels interessats. 



 

 

 
CINQUÈ: Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas que no es 
presente cap reclamació.>> 
 
 
L’Assemblea per quatre-cents quatre vots a favor, cap abstencions I els vots en 
contra del representant de Jarafuel, ADOPTA EL SEGÜENT ACORD: 
 
 

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

7é.- (EXPEDIENT 47/2017). PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN A L’ASSEMBLEA GENERAL D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE 
COMPRES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 
(CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES). 

 
Es dona conté de la proposta de la Gerència a l'Assemblea del Consorci, 

que diu: 
 

<< PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN A L’ASSEMBLEA GENERAL 
D’AHDESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA (CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I 
SOSTENIBLES). 
 
Pel Sr. President s’indica que l’augment del volum de l’activitat del Consorci 
demanda la racionalització de la contractació, especialment dels seus 
subministres, especialment amb la nova seu. Es proposa la votació també del 
següent punt.   
 
1.- Vist que a la Comissió de Govern del Consorci celebrada el 9 d’agost de 2017, 
es va adoptar l’acord proposat per la Gerència d’elevar a l’Assemblea General  
l’adhesió a la Central de Compres de la Excma. Diputació Provincial de València 



 

 

(Central de Serveis Innovadors i Sostenibles), en els següents termes que a 
continuació es transcriuen literalment: 
 
<< 4art.- Expedient 47/2017. Proposta a l’Assemblea General d’adhesió a la 
Central de Compres de la Excma. Diputació Provincial de València (Central de 
Serveis Innovadors i Sostenibles). 
 

EL Sr. Gerent dona compte de la Proposta de la Gerència, amb el tenor 
literal següent: 

 
“PROPOSTA A L’ASSEMBLEA GENERAL D'ADHESIÓ A LA CENTRAL 

DE COMPRES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 
(CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES). 
Vist que la Diputació Provincial de València, per acord plenari de data 16 de juliol 
de 2008 va aprovar la creació d'una Central de Compres provincial, configurant-
la com un servei especialitzat de central de contractació encarregada de la 
contractació de béns i serveis que per les seues especials característiques 
siguen susceptibles de ser utilitzats amb caràcter general a fi de donar servei a 
les entitats locals de la província i als ens instrumentals dependents d'elles i als 
diferents departaments i serveis de la Diputació Provincial i els seus ens 
instrumentals. 
Donat que el Consorci, i al seu cap el Gerent com a responsable de gestió, ha 
manifestat la voluntat d'adherir-se a aquest sistema de contractació centralitzada 
ja que se'n poden obtindre condicions econòmiques més avantatjoses, i per tal 
de facilitar l'adquisició de béns i agilitzar la tramitació de la seua contractació. 
 
Donat que l’adhesió a aquest Sistema d'Adquisició Centralitzada de la Diputació 
Provincial de València, Central de Compres de la Diputació Provincial de 
València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, 
no comporta l'obligació d'efectuar totes les contractacions o serveis a través de 
la Central de Compres, podent optar per qualsevol altre sistema establert en la 
legislació de contractació pública. 
 
Tenint en compte que el període de vigència del Conveni a subscriure serà de 
quatre anys a comptar des de l'endemà de la seua formalització, podent-se 



 

 

prorrogar mitjançant acord exprés per igual període de temps, prèvia 
comunicació a l'altra part almenys amb tres mesos d'antelació, podent-se 
resoldre el mateix per mutu acord de les parts. 
 
Sabent que les condicions i els preus són els vigents en els contractes subscrits 
per la Diputació de València amb les empreses adjudicatàries en el moment de 
l'adquisició dels béns o de la contractació dels serveis. 
 
Atenent als articles 203 a 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, sobre les Centrals de Contractació; i amb el que disposa el Capítol VI del 
Títol Preliminar, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, sobre els Convenis, es justifica l'adhesió al Sistema d'Adquisició 
centralitzada materialitzat en la Central de Compres de la Diputació Provincial de 
València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, 
per que es tracta d’una central de contractació creada per la Excma. Diputació 
Provincial de València; y per que, la signatura del corresponent conveni no te per 
objecte cap prestació pròpia d’un contracte, no porta cap contraprestació 
econòmica, va a resultar avantatjós pel fet de que s’optimitzaran els recursos del 
COR en quant a compres més rentables, reducció de la despesa pública, 
simplificació administrativa en la tramitació d’expedients de contractació, 
potenciant la transparència i la seguretat en la contractació. 
 
Aquesta Gerència PROPOSA a la Comissió de Govern: 
 
PRIMER.- Proposar a l’Assemblea General sol·licitar l'adhesió al sistema 
d'adquisició centralitzada materialitzat en la Central de Compres de la Diputació 
Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles, per poder obtindre condicions econòmiques més avantatjoses, 
facilitant l'adquisició de béns i serveis i agilitzar la tramitació de la seua 
contractació. 
 
SEGON.- Proposar a l’Assemblea General aprovar el model normalitzat de 
Conveni d'Adhesió del Consorci V5 al Sistema d'Adquisició centralitzada 
materialitzat en la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, 



 

 

actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, el tenor 
literal del qual es transcriu a continuació: 
 
"CONVENI D’ADHESIÓ DE _______ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ 
CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. CENTRAL 
DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, 
ACTUALMENT DENOMINADA CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I 
SOSTENIBLES 
REUNITS 
D’una part, Jorge Rodriguez Gramage , en qualitat de president de l’Excma. 
Diputació Provincial de València, actuant en nom i representació d’esta en virtut 
de les atribucions que li conferix l’article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en compliment d’allò que s’ha acordat 
en el decret número _____ de data ____, assistit pel senyor Vicente Boquera 
Matarredona, secretari general d’aquella, en exercici de les funcions de fe pública 
administrativa que li atribuïx la legislació vigent. 
D’altra part _____ president de _____ expressament habilitada per a este acte 
en sessió ordinaria del Ple de l´entitat de data _____ i asistit este acte per la 
secretari/a de la entidad. 
Ambdues parts es reconeixen, en la representació que tenen, la capacitat 
necessària per a la signatura del present conveni d’adhesió al Sistema 
d’Adquisició Centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de 
Compres de la Diputació Provincial de València, actualment denominada Central 
de Serveis Innovadors i Sostenibles, i per a obligar en els termes d’este la 
persona jurídica que representen. 
En virtut d’això, 
EXPOSEN 

PRIMER. Que la Diputació Provincial de València, per acord plenari de 
data 16 de juliol de 2008, aprovà la creació d’una Central de Compres provincial, 
configurant-la com un servei especialitzat de central de contractació encarregada 
de la contractació de béns i serveis que per les seues especials característiques 
siguen susceptibles de ser utilitzats amb caràcter general a fi de donar servei a 
les entitats locals de la província i als ens instrumentals dependents d’elles i, si 
és el cas, als diferents departaments i serveis de la Diputació Provincial i els seus 
ens instrumentals. 



 

 

SEGON. Que amb la creació de la Central de Compres de la Diputació 
Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles es pretén assolir les condicions econòmiques més avantatjoses, 
amb la consegüent reducció de la despesa pública dels ens adherits al sistema 
de contractació centralitzada que s’articula i, al mateix temps, simplificar la 
tramitació administrativa en l’adquisició de béns i serveis, potenciant alhora la 
transparència i la seguretat en la contractació. 

TERCER. Que, en concordança amb allò assenyalat en l’apartat anterior, 
és objecte fonamental i primari de la Central de Compres de la Diputació 
Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles, facilitar a les entitats locals de la província i els seus ens 
instrumentals l’adquisició de béns i la tramitació de la contractació dels serveis 
que els siguen necessaris, articulant un sistema àgil que permeta la minoració 
de temps d’adquisició i en simplifique la tramitació, complint així l’obligació de 
col·laboració de la institució provincial amb els ens locals del seu territori. 

QUART. Que amb vista a fer operatiu el sistema i proporcionar la màxima 
agilitat en el seu funcionament, la Diputació Provincial de València fa una 
decidida aposta per les noves tecnologies en la contractació i en les 
interrelacions amb les entitats adherides a la Central de Compres, actualment 
denominada Central de Serveis innovadors i Sostenibles, orientant les seues 
actuacions, sense perjudici del manteniment dels sistemes tradicionals, a la 
plena implantació dels sistemes electrònics, informàtics i telemàtics en el seu 
funcionament. 

CINQUÉ. Que la _____en sessió ordinària del Ple de día ______, va 
acordar adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada materialitzat en la Central 
de Compres de la Diputació Provincial de València, actualment denominada 
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles. 

En conseqüència, els signants acorden signar el present Conveni 
d’Adhesió conforme a les següents cláusules: 
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI 
L’objecte del present CONVENI és l’adhesió de la _____ al sistema d’adquisició 
centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els 
subministraments de béns i la contractació de serveis a través de la Central de 
Compres de la Diputació Provincial de València, actualment denominada Central 
de Serveis Innovadors i Sostenibles, en les condicions i als preus vigents en els 



 

 

contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment 
de l’adquisició dels béns o de la contractació dels serveis. 
Esta adhesió no comporta l’obligació d’efectuar totes les contractacions o serveis 
a través de la Central de Compres, actualment denominada Central de Serveis 
Innovadors i Sostenibles, de la Diputació Provincial de València, podent optar 
l’Institut per utilitzar este sistema o qualsevol altre establit en la legislació de 
contractació pública. En tot cas, com a annex a este conveni, l’entitat local haurà 
d’indicar els béns i serveis per als quals s’hi adherix. 
SEGONA. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 
A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els 
serveis a prestar, la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, 
actualment denominada Central de serveis Innovadors i Sostenibles, informarà 
de les adjudicacions realitzades i de les condicions dels contractes formalitzats 
amb les empreses adjudicatàries d’aquells, com ara el termini de lliurament, les 
garanties, etc., així com de totes les modificacions que puguen tindre durant la 
seua vigència. 
Esta informació serà subministrada als òrgans que assenyalen les entitats locals 
que subscriguen el present conveni d’adhesió, que hauran d’indicar, a més de 
les circumstàncies de denominació de l’entitat, adreça, telèfon, fax i persona 
responsable, l’adreça-e de contacte. 
En tot cas, la informació anterior estarà disponible mitjançant accés a la consulta 
via Internet dels catàlegs de béns i serveis adjudicats, amb les seues 
característiques i preus actualitzats setmanalment. 
TERCERA . COMPROMISOS DE L´ENTITAT 
Són obligacions de la ______: 
1. Assumir el mateix règim jurídic que la resta dels ens del sector públic, amb les 
excepcions pel que fa a la seua estructura i organització. 
2. Indicar els càrrecs que, en virtut de les seues competències en matèria de 
contractació i aprovació de la despesa, han de subscriure les peticions de 
subministraments o prestacions de serveis, per tal que puguen ser tramitades 
per la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, actualment 
denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, especificant igualment, 
a més de les circumstàncies de denominació de l’entitat, adreça, telèfon, fax i 
persona responsable, l’adreça-e de contacte. 



 

 

3. Formular les peticions de subministrament de béns o de prestació de serveis 
en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial. 
4. Posar en coneixement de la Central de Compres de la Diputació Provincial, 
actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, les 
demores en els terminis de lliurament, defectes en els béns subministrats o en la 
prestació de serveis, o qualsevol altre incompliment total o parcial relacionat amb 
ells, per a l’adopció de les mesures oportunes, incloses, si cal, l’aplicació de 
penalitats i l’exigència de responsabilitats previstes en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
5. Efectuar la recepció dels béns subministrats i dels serveis prestats, els quals 
haurien de coincidir amb les característiques i preus amb què figuren en la petició 
corresponent, com també l’abonament del preu i de les possibles revisions, que 
es farà efectiu conforme a les previsions establides en l’article 216 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
QUARTA. VIGÈNCIA DEL PRESENT CONVENI 
El període de vigència del present conveni serà de quatre anys a comptar des 
de l’endemà de la seua formalització, i es podrà prorrogar mitjançant acord 
exprés per igual període de temps, si no hi ha denúncia per alguna de les parts, 
prèvia comunicació a l’altra, almenys amb tres mesos d’antelació. 
CINQUENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ I EFECTES 
Serà causa de resolució del present conveni l’acord mutu de les parts i 
l’incompliment de les condicions per alguna d’elles. 
No obstant l’anterior, les parts podran denunciar en qualsevol moment l’acord 
d’adhesió, prèvia comunicació almenys amb tres mesos d’antelació. 
En els supòsits de resolució, inclosa l’expiració per denúncia, els efectes de 
l’extinció quedaran en suspens fins que tinga lloc la recepció i el total abonament 
dels subministraments o serveis sol·licitats per la Central de Compres de la 
Diputació Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis 
Innovadors i Sostenibles, a instància de la Mancomunitat. 
SISENA. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
Les qüestions litigioses que puguen plantejar-se respecte de l’aplicació, 
interpretació i compliment d’este conveni seran competència de l’orde 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
I en prova de conformitat el signen, per triplicat, els intervinents en el lloc i en la 
data indicats en l’encapçalament". 



 

 

 
TERCER.- Proposar a l’Assemblea General facultar al President del Consorci, 
Roger Cerdà i Boluda, per a la signatura del Conveni d’adhesió al Sistema 
d'Adquisició centralitzada materialitzat en la Central de Compres de la Diputació 
Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles. 
 
QUART.- Elevar a l'Assemblea General del Consorci el present acord per a la 
seua aprovació definitiva.” 
 
La Comissió de Govern, per unanimitat dels deu membres presents, adopta el 
següent ACORD: 
 
 Únic. Aprovar la proposta  de la Gerència en els termes transcrits.>> 
 
És per això que, atenent a les consideracions anteriors, aquesta Gerència, 
PROPOSA a l’Assemblea, como òrgan competent, el SEGÜENT ACORD: 
 
PRIMER.- Sol·licitar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada materialitzat 
en la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, actualment 
denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, per poder obtindre 
condicions econòmiques més avantatjoses, facilitant l'adquisició de béns i 
serveis i agilitzar la tramitació de la seua contractació. 
 
SEGON.- Aprovar el model normalitzat de Conveni d'Adhesió del Consorci V5 al 
Sistema d'Adquisició centralitzada materialitzat en la Central de Compres de la 
Diputació Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis 
Innovadors i Sostenibles, el tenor literal del qual es transcriu a continuació: 
 
"CONVENI D’ADHESIÓ DE _______ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ 
CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. CENTRAL 
DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, 
ACTUALMENT DENOMINADA CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I 
SOSTENIBLES 
REUNITS 



 

 

D’una part, Jorge Rodriguez Gramage , en qualitat de president de l’Excma. 
Diputació Provincial de València, actuant en nom i representació d’esta en virtut 
de les atribucions que li conferix l’article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en compliment d’allò que s’ha acordat 
en el decret número _____ de data ____, assistit pel senyor Vicente Boquera 
Matarredona, secretari general d’aquella, en exercici de les funcions de fe pública 
administrativa que li atribuïx la legislació vigent. 
D’altra part _____ president de _____ expressament habilitada per a este acte 
en sessió ordinaria del Ple de l´entitat de data _____ i asistit este acte per la 
secretari/a de la entidad. 
Ambdues parts es reconeixen, en la representació que tenen, la capacitat 
necessària per a la signatura del present conveni d’adhesió al Sistema 
d’Adquisició Centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de 
Compres de la Diputació Provincial de València, actualment denominada Central 
de Serveis Innovadors i Sostenibles, i per a obligar en els termes d’este la 
persona jurídica que representen. 
En virtut d’això, 
EXPOSEN 

PRIMER. Que la Diputació Provincial de València, per acord plenari de 
data 16 de juliol de 2008, aprovà la creació d’una Central de Compres provincial, 
configurant-la com un servei especialitzat de central de contractació encarregada 
de la contractació de béns i serveis que per les seues especials característiques 
siguen susceptibles de ser utilitzats amb caràcter general a fi de donar servei a 
les entitats locals de la província i als ens instrumentals dependents d’elles i, si 
és el cas, als diferents departaments i serveis de la Diputació Provincial i els seus 
ens instrumentals. 

SEGON. Que amb la creació de la Central de Compres de la Diputació 
Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles es pretén assolir les condicions econòmiques més avantatjoses, 
amb la consegüent reducció de la despesa pública dels ens adherits al sistema 
de contractació centralitzada que s’articula i, al mateix temps, simplificar la 
tramitació administrativa en l’adquisició de béns i serveis, potenciant alhora la 
transparència i la seguretat en la contractació. 

TERCER. Que, en concordança amb allò assenyalat en l’apartat anterior, 
és objecte fonamental i primari de la Central de Compres de la Diputació 



 

 

Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i 
Sostenibles, facilitar a les entitats locals de la província i els seus ens 
instrumentals l’adquisició de béns i la tramitació de la contractació dels serveis 
que els siguen necessaris, articulant un sistema àgil que permeta la minoració 
de temps d’adquisició i en simplifique la tramitació, complint així l’obligació de 
col·laboració de la institució provincial amb els ens locals del seu territori. 

QUART. Que amb vista a fer operatiu el sistema i proporcionar la màxima 
agilitat en el seu funcionament, la Diputació Provincial de València fa una 
decidida aposta per les noves tecnologies en la contractació i en les 
interrelacions amb les entitats adherides a la Central de Compres, actualment 
denominada Central de Serveis innovadors i Sostenibles, orientant les seues 
actuacions, sense perjudici del manteniment dels sistemes tradicionals, a la 
plena implantació dels sistemes electrònics, informàtics i telemàtics en el seu 
funcionament. 

CINQUÉ. Que la _____en sessió ordinària del Ple de día ______, va 
acordar adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada materialitzat en la Central 
de Compres de la Diputació Provincial de València, actualment denominada 
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles. 

En conseqüència, els signants acorden signar el present Conveni 
d’Adhesió conforme a les següents cláusules: 
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI 
L’objecte del present CONVENI és l’adhesió de la _____ al sistema d’adquisició 
centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els 
subministraments de béns i la contractació de serveis a través de la Central de 
Compres de la Diputació Provincial de València, actualment denominada Central 
de Serveis Innovadors i Sostenibles, en les condicions i als preus vigents en els 
contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment 
de l’adquisició dels béns o de la contractació dels serveis. 
Esta adhesió no comporta l’obligació d’efectuar totes les contractacions o serveis 
a través de la Central de Compres, actualment denominada Central de Serveis 
Innovadors i Sostenibles, de la Diputació Provincial de València, podent optar 
l’Institut per utilitzar este sistema o qualsevol altre establit en la legislació de 
contractació pública. En tot cas, com a annex a este conveni, l’entitat local haurà 
d’indicar els béns i serveis per als quals s’hi adherix. 
SEGONA. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 



 

 

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els 
serveis a prestar, la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, 
actualment denominada Central de serveis Innovadors i Sostenibles, informarà 
de les adjudicacions realitzades i de les condicions dels contractes formalitzats 
amb les empreses adjudicatàries d’aquells, com ara el termini de lliurament, les 
garanties, etc., així com de totes les modificacions que puguen tindre durant la 
seua vigència. 
Esta informació serà subministrada als òrgans que assenyalen les entitats locals 
que subscriguen el present conveni d’adhesió, que hauran d’indicar, a més de 
les circumstàncies de denominació de l’entitat, adreça, telèfon, fax i persona 
responsable, l’adreça-e de contacte. 
En tot cas, la informació anterior estarà disponible mitjançant accés a la consulta 
via Internet dels catàlegs de béns i serveis adjudicats, amb les seues 
característiques i preus actualitzats setmanalment. 
TERCERA . COMPROMISOS DE L´ENTITAT 
Són obligacions de la ______: 
1. Assumir el mateix règim jurídic que la resta dels ens del sector públic, amb les 
excepcions pel que fa a la seua estructura i organització. 
2. Indicar els càrrecs que, en virtut de les seues competències en matèria de 
contractació i aprovació de la despesa, han de subscriure les peticions de 
subministraments o prestacions de serveis, per tal que puguen ser tramitades 
per la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, actualment 
denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, especificant igualment, 
a més de les circumstàncies de denominació de l’entitat, adreça, telèfon, fax i 
persona responsable, l’adreça-e de contacte. 
3. Formular les peticions de subministrament de béns o de prestació de serveis 
en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial. 
4. Posar en coneixement de la Central de Compres de la Diputació Provincial, 
actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, les 
demores en els terminis de lliurament, defectes en els béns subministrats o en la 
prestació de serveis, o qualsevol altre incompliment total o parcial relacionat amb 
ells, per a l’adopció de les mesures oportunes, incloses, si cal, l’aplicació de 
penalitats i l’exigència de responsabilitats previstes en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 



 

 

5. Efectuar la recepció dels béns subministrats i dels serveis prestats, els quals 
haurien de coincidir amb les característiques i preus amb què figuren en la petició 
corresponent, com també l’abonament del preu i de les possibles revisions, que 
es farà efectiu conforme a les previsions establides en l’article 216 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
QUARTA. VIGÈNCIA DEL PRESENT CONVENI 
El període de vigència del present conveni serà de quatre anys a comptar des 
de l’endemà de la seua formalització, i es podrà prorrogar mitjançant acord 
exprés per igual període de temps, si no hi ha denúncia per alguna de les parts, 
prèvia comunicació a l’altra, almenys amb tres mesos d’antelació. 
CINQUENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ I EFECTES 
Serà causa de resolució del present conveni l’acord mutu de les parts i 
l’incompliment de les condicions per alguna d’elles. 
No obstant l’anterior, les parts podran denunciar en qualsevol moment l’acord 
d’adhesió, prèvia comunicació almenys amb tres mesos d’antelació. 
En els supòsits de resolució, inclosa l’expiració per denúncia, els efectes de 
l’extinció quedaran en suspens fins que tinga lloc la recepció i el total abonament 
dels subministraments o serveis sol·licitats per la Central de Compres de la 
Diputació Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis 
Innovadors i Sostenibles, a instància de la Mancomunitat. 
SISENA. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
Les qüestions litigioses que puguen plantejar-se respecte de l’aplicació, 
interpretació i compliment d’este conveni seran competència de l’orde 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
I en prova de conformitat el signen, per triplicat, els intervinents en el lloc i en la 
data indicats en l’encapçalament". 
 
TERCER.- Facultar al President del Consorci, Roger Cerdà i Boluda, per a la 
signatura del Conveni d’adhesió al Sistema d'Adquisició centralitzada 
materialitzat en la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, 
actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles.>> 
 

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



 

 

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

 
8é.- (EXPEDIENT 47/2017). ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 

 Se dona conte de la proposta de la proposta de la Gerència a l’Assemblea 
del Consorci, que diu: 
 
<<PROPOSTA A L’ASSEMBLEA GENERAL D'ADHESIÓ A LA CENTRAL DE 
COMPRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 
Antecedents de fet: 
 
1. Escrit de la Gerència d’aquest Consorci de Residus de data 7 d’agost de 2017, 
amb Registre d’Eixida nº 189/2017, per la que es sol·licita l’adhesió a la Central 
de Compres de la Generalitat Valenciana, al considerar que aquesta entitat 
s’encontra adscrita en relació als articles 2 y 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
de la Generalitat, de Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental y de 
Subvencions, modificada per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. 
 
2. Escrit de la Subsecretaria de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, de 
25 de setembre de 2017, amb Registre d’Entrada nº 225 de 28 de setembre de 
2017, per la que es comunica que aquest Consorci de Residus del Pla Zonal V5 
no es entitat adscrita a la Generalitat, sinó entitat local als efectes de l’article 12 
del Decret 16/2012 i ha de sol·licitar per tant, l’adhesió corresponent. 
 
3. Donat que el Consorci, i al seu cap el Gerent com a responsable de gestió, ha 
manifestat la voluntat d'adherir-se a aquest sistema de contractació  centralitzada 
ja que se'n poden obtindre condicions econòmiques més avantatjoses, i per tal 
de facilitar l'adquisició de béns i agilitzar la tramitació de la seua contractació. 
 
4. Donat que l’adhesió a la Central de Compres de la Generalitat Valenciana, no 
comporta l'obligació d'efectuar totes les contractacions o serveis a través de la 



 

 

Central de Compres, podent optar per qualsevol altre sistema establert en la 
legislació de contractació pública. 
 
5. Tenint en compte que el període de vigència del Conveni a subscriure produirà 
efecte des de l’endemà de la data de la firma del preceptiu acord i mantindrà la 
seua vigència mentres la Central de Compres subscriga acords marc. No obstant 
això, serà causa de resolució l’acord mutu d’ambdós parts o l’incompliment greu 
d’estes condicions per alguna de les parts. 
 
6. Sabent que les condicions i els preus són els vigents en cada acord marc 
subscrit per la Centrals de Compres amb les especificacions i condicions 
establides en cada un dels acords per a la contractació. 
 
7. Vist que el procediment que han de seguir les entitats per a la adhesió a la 
Central de Compres es el següent: 
 

Primer.- S’omplirà una sol·licitud segons el model normalitzat, dirigida a la 
subsecretària de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la 
totalitat dels subministraments o servicis centralitzats o bé per a 
determinades categories d’estos, atenent a les seues necessitats. 

 
Segon.- La Subsecretaria de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública dictarà la corresponent Resolució, en què, s’autoritzarà o 
denegarà la sol·licitud d’adhesió, atenent el compliment dels requisits 
legals exigits pel Decret 16/2012 de referència. 

 
Tercer.- Com a conseqüència de la resolució de la Subsecretaria que 
autoritza l’adhesió de l’entitat sol·licitant, ambdós parts firmaran el 
corresponent acord. 

 
Consideracions jurídiques: 
 
1. Vist que per mitjà del Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, es 
distribueixen competències de contractació centralitzada en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els ens sector 



 

 

públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i es crea la Central de Compres 
de la Generalitat; i estableix la possibilitat d’adhesió a les entitats locals de la 
Comunitat Valenciana i els seus organismes autònoms i ens que en depenen. 
 
2. Atenent als articles 203 a 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, sobre les Centrals de Contractació; i amb el que disposa el Capítol VI del 
Títol Preliminar, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, sobre els Convenis, es justifica l'adhesió a la Central de Compres de la 
Generalitat Valenciana, per que es tracta d’una central de contractació creada 
per la Generalitat Valenciana; y per que, la signatura del corresponent conveni 
no te per objecte cap prestació pròpia d’un contracte, no porta cap 
contraprestació econòmica, va a resultar avantatjós pel fet de que s’optimitzaran 
els recursos del COR en quant a compres més rentables, reducció de la despesa 
pública, simplificació administrativa en la tramitació d’expedients de contractació, 
potenciant la transparència i la seguretat en la contractació. 
 
Per quant antecedeix es PROPOSA a l’Assemblea General: 
 
PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió a la Central de Compres de la Generalitat 
Valenciana, dirigida a la subsecretària de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública. 
 
SEGON.- Delegar en la Comissió de Govern, la aprovació de qualsevol 
document, acord o conveni que es derive, de la tramitació de la sol·licitud referida 
a l’ordinal anterior. 
 
TERCER.- Autoritzar al President del Consorci, Roger Cerdà i Boluda, per a la 
signatura  de qualsevol document, acord o conveni que es derive, de la tramitació 
de la sol·licitud referida a l’ordinal anterior.>> 

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

següent ACORD: 
 
 Únic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits. 



 

 

 
 
9é.- DELEGACIÓ DE LA FACULTAT D’APROVAR DETERMINATS 

PREUS CONTRADICTORIS EN LA COMISSIÓ DE GOVERN. 
 
 Pel Sr. Gerent s’indica que degut a l’escassesa de plantes de tractament 
i d’abocadors de residus inerts, els preus dels gestors de residus oscil·len 
pràcticament sense previ avís. Aquesta circumstància provoca, bé el desequilibri 
econòmic del contractista o bé que el Consorci tinga que pagar costos més alts 
que els del mercat per la gestió dels seus residus. En aquest moment, correspon 
a l’assemblea modificar els preus. La idea és traslladar al contracte de manera 
àgil la volatilitat del mercat, sempre amb totes les salvetats tècniques i jurídiques. 
 
 Es proposa delegar en la Comissió de Govern la facultat de resoldre els 
expedients de revisió de preus dels gestors d’ecoparcs, i fer el seguiment dels 
preus i les tones per a articular mecanismes semestrals de subhasta, una vegada 
estiga desplegada en la seua totalitat la xarxa consorciada d’ecoparcs. 
 
 La proposta ha estat fiscalitzada de conformitat per la Intervenció. 
 
 
<<PROPUESTA DE LA GERENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EN 
RELACIÓN CON LA DELEGACIÓN EN LA COMISION DE GOBIERNO DE 
FACULTADES EN MATERIA DE REVISION DE PRECIOS DE LOS 
GESTORES DE RESIDUOS DE ECOPARQUES  DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE OBRA PUBLICA DEL PROYECTO DE GESTION DE 
RESIDUOS DEL CONSORCIO. 
  
En el marco del contrato de concesión de obra pública para el desarrollo del 
proyecto de gestión de residuos de la zona V5, suscrito entre el Consorcio y 
VYTRUSA, para definir los precios de tratamiento aplicables a cada tipo de 
residuo recogido en la red consorciada de ecoparques se parte de las 
previsiones establecidas a este respecto en la oferta formulada por el  
concesionario que fue aprobada por el Consorcio y que integra el meritado 
contrato concesional. 



 

 

 
En dicha oferta  se contemplaban unos precios de tratamiento para los diferentes 
tipos de residuos recogidos en estas instalaciones (ecoparques), que estaba 
previsto se trataran por gestores externos o directamente por VYTRUSA en las 
instalaciones de Llanera de Ranes. En este último caso, lógicamente, a partir del 
momento en que las instalaciones definitivas entren en funcionamiento. 
 
El contrato contempla unos cánones en función del tipo de residuos 
(Voluminosos, RCD, Poda, Colchones, Plástico y RAEE), tal y como se exigía en 
el Pliego. Dicha previsión se aplica al periodo definitivo y a las instalaciones de 
Llanera de Ranes. 
 
Sin embargo, actualmente nos encontramos en el periodo transitorio y el 
Concesionario no dispone de instalaciones de gestión de esos residuos. Por 
tanto, se están aplicando los precios establecidos en la oferta de VYTRUSA para 
todos los residuos cuyo destino previsto no eran las instalaciones de Llanera de 
Ranes,  mientras que para los residuos que debían ser objeto de tratamiento en 
estas nuevas instalaciones se establecen precios contradictorios. Para su 
cálculo se toman como referencia los precios ofertados por los gestores que 
operan en las cinco comarcas del área de gestión 5, de modo que se optimice la 
suma del coste de tratamiento y del de transporte hasta sus instalaciones, lo que 
realiza Vytrusa. 
Finalmente, debido a la escasez de plantas de tratamiento y vertederos de 
residuos inertes y de no peligrosos en la Comunitat los precios de los gestores 
de residuos oscilan frecuentemente y sin apenas aviso previo. Esa circunstancia 
provoca desequilibrios económicos en el Concesionario ante la lentitud de las 
tramitaciones de precios contradictorios en el marco del contrato de concesión 
que nos relaciona. Esta circunstancia ha sido acreditada por la Asistencia 
Técnica del Consorcio en informes anteriores que han dado pie a revisiones de 
precio en el pasado. 
 
A la luz de esta situación conviene articular mecanismos administrativos para 
que la alteración de los precios de los gestores ajenos al contrato concesional 
pero de los que se sirve la prestación del servicio puedan ser  trasladados de 



 

 

forma ágil al contrato y permita al Consorcio elegir en todo momento el mejor 
gestor posible de los residuos recogidos. 
 
Siendo que el órgano de contratación es la Asamblea del Consorcio y que a ella 
corresponde adoptar las decisiones relacionadas con la revisión de precios y que 
el calendario de sesiones fija la celebración de sesión ordinaria de la Asamblea 
cada seis meses, resultaría conveniente, en orden a la celeridad antes apuntada, 
delegar en la Comisión de Gobierno las facultades en esta materia.  
 
Complementariamente debe producirse un análisis de evolución de este 
escenario, una vez se estabilice el número de ecoparques del Consorcio y se 
disponga de datos reales de las toneladas de cada uno de los residuos recogidos 
en un ejercicio completo, al objeto de articular algún mecanismo de subasta o 
concurso público semestral que permitan gestionar este tipo de residuo durante 
el transitorio y lograr la mejor rentabilidad económica en tanto se disponga de 
plantas propias. 
 
En orden a todo lo cual, se propone a la Asamblea LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO.- Delegar en la Comisión de Gobierno la facultad resolver en relación 
con expediente de revisión de precios de los gestores de residuos de ecoparques  
del contrato de concesión de obra pública del proyecto de gestión de residuos 
del Consorcio. 
SEGUNDO.- Ordenar el seguimiento evolutivo de la producción de residuos de 
ecoparques, una vez se estabilice el número de ecoparques del Consorcio y se 
disponga de datos reales de las toneladas de cada uno de los residuos recogidos 
en un ejercicio completo, al objeto de articular algún mecanismo de subasta o 
concurso público semestral que permitan gestionar este tipo de residuo durante 
el transitorio y lograr la mejor rentabilidad económica en tanto se disponga de 
plantas propias. 
 
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el portal de transparencia y en el 
Boletín Oficial de la Provincia y notificarlo a VYTRUSA.>> 

 



 

 

L'Assemblea General, per unanimitat dels membres presents, adopta el 
següent ACORD: 
 
 Ùnic. Aprovar la proposta de la Gerència en els termes transcrits. 

 
 
10é.- AUTORITZACIÓ PIGNORACIÓ DE CANONS A VYTRUSA. 
 

Per la Sra. Interventora s'indica que es tracta d'una forma de prenda, de garantia 
del Concessionari, figura semblant a l'Endós. 
  
La proposta ha estat fiscalitzada de conformitat per la Intervenció. 
 
<<INFORME PROPUESTA DE CONFIRMACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA 
AUTORIZACIÓN DE PIGNORACIÓN DE CÁNONES A VYTRUSA, SEGÚN 
CERTIFICADO DE ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 26 DE 
OCTUBRE DE 2011. 
 
Visto el escrito presentado por José Antonio Aranda Bellido, en nombre y 
representación de la mercantil VAORACIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS 
URBANOS, S.A. (en adelante VYTRUSA), con registro general de entrada nº 
201 de 6 de septiembre de 2017, por el que se solicita: 
 

1.- Confirmación de la vigencia de la autorización de pignoración de 
cánones a Vytrusa, según certificado de 27/10/2011. 

 
2.- Emisión de certificado, similar al referenciado en el punto anterior, que 
confirme, específicamente, la autorización de pignoración de los cánones 
correspondientes a los servicios de tratamiento y eliminación. 

 
Habida cuenta del certificado de acuerdo de la Asamblea General adoptado en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2017, y que literalmente se transcribe a 
continuación: 
 



 

 

<<AUTORIZACIÓN PIGNORACIÓN DE CANONES A VYTRUSA, 
CONCESIONARIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA. 
Visto escrito presentado por Salvador Otero Caballero, en representación de la 
mercantil Valoración y Tratamiento de Residuos Urbanos SA (VYTRUSA), 
concesionaria del contrato de concesión de obra pública y posterior explotación 
de las previsiones del Plan Zonal X, XII y XII, área de gestión 2 en el que se 
solicita que el Consorcio autorice la pignoración de los cánones de los 
ecoparques y de la planta de transferencia de Rótova a favor del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), según exigencia del IVF como garantía de la 
financiación a obtener por VYTRUSA para el desarrollo del contrato de 
referencia. 
 
Visto el informe de intervención de fecha 14.10.2011 que establece que: 
 
“Vista la cláusula 44 de los pliegos de cláusulas administrativas que rigen el 
contrato de concesión, referida a la hipoteca de concesión que determina que ‘1. 
La concesión con los bienes y derechos que lleve incorporados será hipotecable 
en garantía de deudas que guarden relación con aquélla, previa autorización del 
Consorcio, conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y con las 
condiciones y requisitos establecidos en los artículos 255 a 258 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 2. La autorización referida Enel 
apartado anterior y demás previstas en el artículo 256 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas se resolverán por el Consorcio en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, 
debiendo entenderse desestimada si no se resuelve y notifica dentro del plazo 
indicado.” 
 
Vistos los anteriormente citados artículos 255 a 258 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RDL 2/2000, de 16 de junio), vigente en cuanto a 
dichos artículos. 
 
Atendiendo a las disposiciones contenidas en los artículos 1857 y ss del Código 
Civil, referentes a las disposiciones comunes sobre la Prenda y la Hipoteca y las 
disposiciones sobre la Prenda. 
 



 

 

Atendido a las disposiciones contenidas en la Ley de 16 de diciembre de 1954, 
de la Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. 
 
Dado que la pignoración consiste en una garantía de prenda. Y la pignoración 
de los cánones significa dejar en garantía de la financiación necesaria por el 
Concesionario para las inversiones previstas en el contrato de concesión de obra 
pública de las previsiones del Plan Zonal X, XI y XII, área de gestión 2, los 
cánones futuros a devengarse por la prestación del servicio de explotación de 
dichas inversiones en instalaciones. 
 
Visto que la garantía que se solicita autorizar está en relación con las deudas 
necesarias para hacer frente al contrato de concesión” 
 
La Asamblea por unanimidad de los representantes presentes, adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Autorizar la pignoración de los cánones correspondientes a los 
ecoparques y la planta de transferencia de Rótova, condicionada dichos cánones 
se hayan devengado correctamente según las formalidades exigidas por los 
pliegos que rigen el contrato de concesión, la Legislación sobre contratos del 
sector público, la Legislación en materia de haciendas locales y las propias bases 
de ejecución de los presupuestos del Consorcio, es decir, la obligación del 
Consorcio con Vytrusa se ajuste a todas la formalidades exigidas.>> 
 
Visto que a fecha de hoy por parte de la mercantil VYTRUSA, dichos cánones 
se están devengando correctamente según las formalidades exigidas por los 
pliegos que rigen el contrato de concesión, la Legislación sobre contratos del 
sector público, la Legislación en materia de haciendas locales y las propias bases 
de ejecución de los presupuestos del Consorcio. 
 
Por cuanto antecede, se somete a consideración de la Asamblea General, la 
siguiente PROPUESTA: 
 
PRIMERO.- Confirmar la vigencia de la autorización de pignoración de cánones 
correspondientes a los cánones de ecoparques y la planta de transferencia de 



 

 

Rótova (próximamente de Rótova y Bufali) a VYTRUSA, en los mismos términos 
que los adoptados en acuerdo de esta Asamblea General en fecha de 26 de 
octubre de 2011. 
 
SEGUNDO.- Autorizar la pignoración de los cánones correspondientes a los 
servicios de tratamiento y eliminación, condicionada dichos cánones se hayan 
devengado correctamente según las formalidades exigidas por los pliegos que 
rigen el contrato de concesión, la Legislación sobre contratos del sector público, 
la Legislación en materia de haciendas locales y las propias bases de ejecución 
de los presupuestos del Consorcio, es decir, la obligación del Consorcio con 
Vytrusa se ajuste a todas la formalidades exigidas 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil Valoración y 
Tratamiento de Residuos Urbanos, S. A.>> 
 
L’Assemblea per quatre-cents quatre vots a favor, cap abstencions I els vots en 
contra dels representants de Zarra, ADOPTA EL SEGÜENT ACORD: 
 
 

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

 
 
11é.- (EXPEDIENT 72/2017). AUTORITZACIÓ DE DESPESA 

PLURIANUAL DE LES OBRES DE REFORMA DE L’IMMOBLE UBICAT AL C/ 
BOTIGUES, 19 - 21, NOVA SEU DEL COR-V5. 

 
Es dona conte de la proposta de la Gerència que seguidament es 

transcriu. La proposta ha estat fiscalitzada de conformitat per la Intervenció. 
 

<<INFORME PROPUESTA SOBRE AUTORIZACIÓN DE GASTO 
PLURIANUAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA EN INMUEBLE 
EN C/ BOTIGUES, 19 – 21, NUEVA SEDE DEL COR-V5. 
  



 

 

Pel Sr. President s’indica que canviem de local, al casc històric. Un local que 
costa, aproximadament, la meitat del que costa l’actual. En l’actual seu estem 
sense contracte en vigor. 
 
Hem de fer obres, per import de 48.000 euros, en càrrec a 2 exercicis 
pressupostaris: 10.000 a 2017 i 38.000 a 2018. S’aprova la plurianualitat de la 
inversió 
 
Vista la providencia de Gerencia de fecha de 4 de octubre de 2017, se inició 
expediente para la aprobación de un gasto plurianual por importe de 48.926,05 
€ euros, a distribuir en 2 anualidades, y con objeto de proceder a la ejecución de 
las obras de reforma en inmueble en C/ Botigues, 19 – 21, nueva sede del COR-
V5. 
  
Con fecha 6 de octubre de 2017, se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y, en fecha 5 de octubre de 
2017, se informó favorablemente el gasto por Intervención. 
  
LEGISLACIÓN APLICABLE 
  
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
  
— El artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
  
— Los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla el 
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. 
  
— El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
  
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por la 



 

 

Asamblea General de Consorcio de Residuos Plan Zonal V5, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.  
 
Por cuanto antecede se somete a consideración de la Asamblea General, la 
siguiente PROPUESTA: 
  
PRIMERO. Autorizar un gasto plurianual, para los ejercicios 2017-2018, por un 
importe total de 48.926,05 euros para financiar la ejecución de las obras de 
reforma en inmueble en C/ Botigues, 19 – 21, nueva sede del COR-V5, de 
acuerdo con el siguiente régimen financiero periodificado:  
 
AÑO 2017 2018 
DESTINO Obras reforma nueva sede Obras reforma nueva sede 
PARTIDA 920 632 920 632 
IMPORTE 10.000,00 € 38.926,05 € 
TOTAL GASTO 48.926,05 € 

 

 
AÑO 2017 2018 
DESTINO Obras reforma nueva sede Obras reforma nueva sede 
PARTIDA 330 330 
IMPORTE 10.000,00 € 38.926,05 € 
TOTAL 
INGRESOS 

48.926,05 € 

 

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

següent ACORD: 
 
 Únic. 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 26 a 72, de 12 de maig de 2017 a 5 d’octubre de 2017, de la 
qual cosa els membres de l'Assemblea General efectuen la presa de 
coneixement. 
 

LLISTAT RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI 

DES DE 12 DE MAIG FINS A 5 D’OCTUBRE DE 2017  
Nombre/Data Contingut 

26/12052017 RESOLUCIÓ DESPESES ABRIL 

27/15052017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER INMOBLE SEU CONSORCI 

28/16052017 COMPENSACIÓ VYTRUSA - EMTRE FACTURES DESEMBRE'2016 + 
GENER'2017. 

29/17052017 CONVOCATÒRIA ORDRE DEL DIA COMISSIÓ DE GOVERN 
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 6, DE 24 DE MAIG DE 2017, A LES 18:00'- 
HORES, A LA CASA CULTURA DE XÀTIVA. 

30/23052017 INCREMENT BESTRETA DE CAIXA FIXA PER AL MANTENIMENT DE 
TARJETA MÁS CERCA (CORREUS) 

31/23052017 RESOLUCIÓ GERÈNCIA ECOPARCS MÒBILS PRIMAVERA 

32/23052017 RESOLUCIÓ DESPESES XIMO 

33/24052017 RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ ERRORS RESOLUCIÓ 31 ECO-MÒBILS 
PRIMAVERA 

34/26052017 COMPENSACIÓ FACTURES VYTRUSA-EMTRE DESEMBRE 2016 I GENER 
2017 (RECTIFICACIÓ) 

35/31052017 CONVOCATÒRIA ORDRE DEL DIA COMISSIÓ DE GOVERN NÚM. 7 DE 7 
DE JUNY DE 2017 

36/01062017 RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ VISITA XÁTIVA A PLANTA ALGIMIA 

37/05062017 CONTRATO MENOR INFORME JURÍDICO MARIANO AYUSO 

38/09062017 CONVOCATÒRIA SUBCOMISSIÓ TÈCNICA PER AL TRACTAMENT 
SOSTENIBLE DELS BIORRESIDUS DIA 14-6-2017, A LES 18:00'- HORES , A 
LA SEUA DEL CONSORCI. 

39/14062017 ECOPARCS MÒBILS MAIG 

40/21062017 RESOLUCIÓ FAVORABLE A PROPOSTA AUTORIZACIÓ ESTACIÓ 
TRANSFERENCIA BUFALI 



 

 

41/07072017 ASSISTÈNCIES SEGON TRIMESTRE 2017 

42/10072017 AUTORITZACIÓ A VYTRUSA INICI PROJECTE DE REFORMA DE 
L'ECOPARC DE VALLADA 

43/10072017 PAGOS MAIG 

44/12072017 CONVOCATÒRIA ORDRE DEL DIA SUBCOMISSIÓ DE GOVERN PER AL 
TRACTAMENT DELS BIORRESIDUS NÚM. 2 DIA 19 DE JULIOL DE 2017, A 
LES 17:30 HORES. 

45/12072017 CONVOCATÒRIA ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 8 DE 
19 DE JULIOL DE 2017 

46/13072017 RESOLUCIÓ GERÈNCIA CONTRACTACIÓ CUBELLS BASURA ORGÀNICA 
10 LITRES 

47/26072017 RESOLUCIÓ CUBELLS DE BASURA 

48/26072017 DESPESES JUNY 2017 

49/26072017 RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ INICI TRAMITS ECOPARC JALANCE 

50/26072017 RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ A VYTRUSA INICI TRAMITS ECOPARC 
ALFARRASÍ 

51/26072017 RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ INICI TRAMITS ECOPARC FONTANARS 

52/26072017 RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ A VYTRUSA PER A L'NICI DELS TRÀMITS 
ECOPARC LA FONT 

53/27072017 RESOLUCIÓ SUMINISTRE CUBELLS 10 LITRES 

54/02082017 RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 09/08/2017 I ORDRE DEL DIA 

55/04082017 RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA SOBRE AUTORIZACIÓN A VYTRUSA DEL 
INICIO DE LOS TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO DE REFORMA DEL ECOPARQUE DE BOCAIRENT. 
(EXP.29/2017) 

56/04082017 RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VERTEDEROS INCONTROLADOS DEL PLAN 
ZONAL V5 

57/04092017 COMPENSACIÓ PART DE LA FACTURA NÚM. A17053 DE 31/07/2017 DE 
VYTRUSA AMB FACTURA NÚM. 006/A DE 14/8/2017 PAGADA PEL 
CONSORCI DE RESIDUS CORRESPONENT AL CONVENI AMB L’EMTRE 

58/04092017 APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDITS. 

59/05092017 RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’ELEVA A DEFINITIU DE 
L’ACORD DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE 24 DE MAIG DE 2017, 
APROVANT INICIALMENT L’ORDENANÇA GENERAL D’ECOPARCS DEL 
CONSORCI DE RESIDUS V5. 



 

 

60/05092017 RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’ELEVA A DEFINITIU DE 
L’ACORD DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE 24 DE MAIG DE 2017, 
APROVANT INICIALMENT L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS 
DEL CONSORCI DE RESIDUS V5. 

61/12092017 RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA 
AMB CÀRREC A LA PARTIDA DE COMUNICACIÓ. DESPLAÇAMENTS 

62/12092017 RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PESAJES EN PLANTAS DE 
TRANSFERENCIA DE RSU DEL CONSORCIO. 

63/18092017 RESOLUCIÓ DESPESES JULIOL 2017 

64/18092017 RESOLUCIÓ GERÈNCIA AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
DESPESES AGOST 2017 

65/22092017 RESOLUCIÓ GERÈNCIA SOBRE RECTIFICACIO ERRORS 
DESPLAÇAMENTS LAURA EGEA 

66/26092017 RESOLUCIÓN GERENCIA SUMINISTRO FURGONETA 

67/26092017 RESOLUCIÓN GERENCIA SUMINISTRO BIOTRITURADORA 

68/26092017 RESOLUCION GERENCIA SUMINISTRO VOLTEADORA 

69/27092017 RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE LA SUBCOMISSIÓ DE GOVERN PER AL 
TRACTAMENT SOSTENIBLE DELS BIORRESIDUS SOBRE 
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA CITADA SUBCOMISSIÓ DE 
DATA 13/09/2017 I ORDRE DEL DIA 

70/27092017 RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 04/10/2017 I ORDRE DEL DIA 

71/02102017 RESOLUCIÓN DE GERENCIA SOBRE SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, QUE RIGEN PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE FURGONETA PARA ISLAS DE COMPOSTAJE. 

72/05102017 DECRET CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA PER AL 25 
D'OCTUBRE DE 2017. 

 

 
    

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

 
Pel Sr. President s’indica la immediatesa dels ecoparcs mòbils. En els 

pròxims dies es posarà en contacte amb els municipis perquè es diga on situar 
l'ecoparc mòbil, així com els dies i freqüència. Igualment, de forma concisa 



 

 

s'informa dels canvis, com la comunicació als Ajuntaments a través dels 
whatsapp, engegar les illes de compostatge i seguir treballant en l'adaptació dels 
ecoparcs fixos. 
 
           Pel Sr. Gerent explica el projecte de les illes compostatge per a 2000 / 
2500 habitants. 
 
           Pel Sr. Director General s’explica que la Generalitat ha adquirit 
contenidors de matèria orgànica de diversa tipologia i la setmana pròxima es pot 
fer arribar perquè el Consorci es puga repartir, al voltant d'uns 500 contenidors, 
la meitat de tot el contracte d'aquest primer lot. En un segon lot es comprarà més 
unitats. S'anima al Consorci perquè es recicle més i així els veïns paguen menys. 
S'informa també de la col·laboració de la Generalitat per a comprar més 
contenidors si es necessita, etc. Així com fa extensiu que la porta del despatx 
està oberta per al que faça falta. 
 
 

14é.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
No hi ha assumptes. 
 
 
15é.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Per l’ajuntament de Jarafuel, Sr. Fernando Garcia Martínez, es prega que 

a la Comarca Vall d'Aiora-Cofrents la documentació que se li envie en castellà. 
Pel Sr. President s’indica que hi ha compromís i voluntat, i com a mínim les 
convocatòries i circulars es faran en bilingüe. 

 
Per l’ajuntament d’Alqueria de la Comtesa, Sr. Salvador Femenia Peiró, 

insisteix en la idea que menys recicle pague mes. 
 
Per l’ajuntament d’Alqueria de la Comtesa, Sr. Salvador Femenia Peiró, 

és sol·licita informació dels ecoparcs als ajuntaments. Pel Sr. President és 
contesta que aquesta informació està en la pàgina web. 



 

 

 
Per l’ajuntament d’Alqueria de la Comtesa, Sr. Salvador Femenia Peiró, 

s'indica que, a banda del que diga el Consell Jurídic Consultiu sobre l'excés de 
quilometratge, considera una injustícia que tots els ciutadans hagem d'acabar 
pagar-lo. Pel Sr. President s’indica que s'està avançant en el camí de la 
tranquil·litat i del diàleg. La prova és que el 95% dels municipis estan en el COR 
i estem tots còmodes. 

 
          Per l’ajuntament de la Font de la Figuera, Sr. Vicente Muñoz i Jordà, 
s’indica que qui no ha complit és l'empresa concessionària. 
 
          Per l’ajuntament de Torrella, Sra. Francisco Moreno Gayá, s’indica que el 
tema del Medi ambient és un tema inspirador per a tots i ara la Diputació i la 
Generalitat ja s'impliquen. Sol·licita a tots que es posem a treballar el medi 
ambient i deixem de costat les qüestions polítiques. 
  

Pel Director General, Sr. Joan Piquer, s’indica que en aquesta nova etapa 
si s'està ajudant als Consorcis. Tant la Diputació com la Generalitat, ja s'han 
posat a la disposició del COR 1.850.000€, i es va a continuar amb més propostes 
i més diners per al Consorci. 

 
            Per l’ajuntament de Navarrés, Sra. Estela Darocas Marín, s'indica el 
problema dels rebuts recorreguts, sol·licitant una solució. Pel Sr. President 
s'indica que ja es va fer en el seu moment i es pot estudiar la forma de donar un 
suport als ajuntaments. 
 
            Per l’ajuntament de Navarrés, Sra. Estela Darocas Marín, s'indica que hi 
ha personal que tenen baixos comercials llogats i el rebut va a nom titular. Pel la 
Sra. Interventora s’explica que és un tema legal, el rebut va al titular, entre ells 
li'l poden repercutir. 

 
Per l’ajuntament de Quesa, Carina Primo Valiente, s’indica que es parla 

de diners, quan és responsabilitat de tots  educar a la gent al fet que hi ha uns 
valors mediambientals pels quals lluitar. 

 



 

 

 
 
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 I VINT MINUTS. 
 

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 
 

 
 
 


