
ACTA NÚMERO 5/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSORCI
PLA ZONAL DE RESIDUS V5 DE TRES DE MAIG DE DOS MIL DÈSSET.

Sent les divuit hores i vint minuts es reuneixen en el Saló de Sessions de la seu del
Consorci, sota la presidència del senyor Roger Cerdà Boluda, President del Consorci, i
amb la finalitat de celebrar sessió ordinària de la Comissió Governe del Consorci, Pla
Zonal de Residus V5, els següents senyors que la componen:

Sr.  Roger  Cerdà  Boluda,  President,  legal  representant  de  l'Ajuntament
de Xàtiva.

Sr.  Joan  Piquer  Huerga  i  Javier  Civera  Martínez,  per  la  Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Sr. Vicente Muñoz i Jordá, Vicepresident 2º, legal represetant del municipi de
La Font de la Figuera.

Sr.  Antonio García Serra,  Vicepresent  3r,  legal  representant  del  municipi  de
Rótova.

Sr.  Antonio  Vicente  Lluch  Llorens,  Vicepresident  4t,  legal  representant  del
municipi de Llanera de Ranes.

Sr.  Miguel  Angel  Picornell  Canut  Vicepresident  5é,  legal  representant  de
l'Ajuntament de Gandía.

Sr.   Josep  Vicent  Ferre  Dominguez,  legal  representant  de  l'Ajuntament  de
Bocairent.

Sra Mª José Castells Villalta, per l'Ajuntament de Canals.
Sra. Alicia Boigues Moncho, legal representant de l’Ajuntament de Bellreguard.
Sr. José Vicente Anaya Roig, legal representant de l'Ajuntament d'Ayora

No assisteixen, el Sr. Pablo Seguí Granero, per la Diputació Provincial de València, el
Sr.  Marcos García Tudela, legal representant de l’Ajuntament d’Alfauir, la Sra. Ruth
Martínez  Soler,  legal  representant  de   l’Ajuntament  de  l’Olleria  ,  el  Sr.  Francisco
Moreno Gayá, legal representant de l’Ajuntament de Torrella i el  Sr. Stefano Torres
Jaijo, per l'Ajuntament de Xeraco, qui excusen la seua no assistència.

         



  Assisteix la Interventora del Consorci, Sra. Carmen Savalls Sanfélix, en les seues
funcions de control i fiscalització i el Sr. Sebastián Gálvez Lara, com a col·laborador de
la Secretaría.

          La sessió dóna inici amb 10 dels 15 membres que la componen i per tant
quòrum per a la vàlida constitució de la Comissió de Govern.

        Actúa  accidentalment  com  a  Secretària,  Sra.  Carmen  Savalls  Sanfélix,
Interventora  del  Consorci  a  l'inici  de la  sessió,  fins l’incorporació del  Secretari  Sr.
Eduardo Balaguer Pallás, Secretari del Consorci.

         ORDRE DEL DIA

      1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA, NÚMERO 4,  DE 5 D’ABRIL DE
2017, 

     De  conformitat  amb  allò  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 la Comissió de Govern ha de formular alguna
observació  a  l'acta  de la  sessió  anterior,  que  han sigut  distribuïda al  costat  de la
convocatòria de què ara se celebra.

          La Comissió de Govern del  Consorci,  per  unanimitat  dels  deu membres
presents, aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el
dia 5 d’abril de 2017.

2n.-  EXPEDIENT 34/2016.  ACORD  D’ACCEPTACIÓ  DE  LA  CESSIÓ  DE
DETERMINATS ECOPARCS FIXES MUNICIPALS I ORDENANT A VYTRUSA L’INICI
DEL SERVEI. QUARTA REMESA. 



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

“1.- Vista la competencia del Consorcio de Residuos V5 para la gestión y explotación
de los eco-parques incluidos en el Plan Zonal, instrumento de desarrollo y mejora del
Plan Integral de Residuos.

2.- Vista el Proyecto de Gestión de Residuos aprobado por el Consorcio V5, donde en
síntesis, y en lo que aquí interesa, se establece una implantación progresiva del mapa
de eco-parques fijos, cuya primera fase se pretende llevar a cabo a la mayor brevedad
posible al objeto de materializar la predisposición y voluntariedad manifestada por los
Ayuntamientos. 

3.- Atendiendo a que consta en el Expediente la aprobación del convenio tipo por parte
del Consorcio y del Ayuntamiento de Gandia que integra esta primera fase, cuarta
remesa, el informe de la asistencia técnica del Consorcio poniendo de manifiesto el
estado físico y jurídico del bien-servicio, el informe del servicio técnico municipal del
Ayuntamiento  que  integra  esta  primera  fase,  cuarta  remesa,   coincidente  con  el
informe de  la  asistencia  técnica  del  Consorcio,  así  como el  Acta  de  Recepción  o
entrega que pone de manifiesto la puesta a disposición del Consorcio del eco-parque
de esta primera fase, cuarta remesa, concretamente, la autorización de los mismos a
fin de que sean utilizados de forma afecta a la prestación del servicio de eco-parques,
con sujeción a las condiciones impuestas por el Plan Zonal, Proyecto de Gestión y
resto de normativa aplicable, y con una duración temporal de 20 años o la que resulte
de la vigencia del Proyecto de Gestión.

Haciendo especial mención a que, el acta de recepción desplegará todos sus efectos
inherentes  a  la  recepción  material  del  Eco-parque,  en  su  caso,  una  vez  se  haya
obtenido  la  correspondiente  licencia  de  Apertura/Funcionamiento  por  parte  del
Ayuntamiento de Gandia.

Por  todo  ello,  atendiendo  a  las  consideraciones  anteriormente  expuestas,  esta
Gerencia PROPONE a la Comisión de Gobierno:

PRIMERO.-  En  ejecución  del  Acuerdo  de  la  Asamblea  General  de  fecha  14  de
diciembre de 2016, ratificar el acuerdo suscrito y acepta la cesión del eco-parque de
Gandia, incluido en esta primera fase, cuarta remesa.



SEGUNDO.- Ordenar a Vytrusa, concesionario del servicio, el inicio del servicio en el
ecoparque  de  Gandia,  que  integra  esta  primera  fase,  cuarta  remesa,  previa  la
tramitación de los permisos, autorizaciones y licencias que correspondan. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Gandia que integra esta
primera fase,  cuarta remesa  y al  concesionario del  servicio,  Vytrusa,  a los efectos
oportunos.”

La Comissió de Govern, per unanimitat dels deu membres presents, adopta el següent
ACORD:

Únic. Aprovar la proposta de la Gerència d’acceptació de la cessió del ecoparc
fixe  dels  Municipi  de  Gandia,  ordenant  a  Vytrusa  l’inici  del  servei  en  els  termes
transcrits en la proposta.

3r.-  EXPEDIENT 8/2017.  CONTRACTE  DE  LLOGUER D’INMOBLE  URBÀ
AMB DESTÍ  DE LA SEU DEL CONSORDCI.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I
AUTORITZACIÓ A LA GERÈNCIA PER A LA SIGNATURA. 

EL Sr. President, a indicacions de la Gerència, explica la situació i casuística pròpia de
l'expedient  en  qüestió,  proposant  que  l'acord  de  la  Comissió  de  Govern  se
circumscriga a la delegació i autorització a la Gerència per a l'Adjudicació i signatura
del contracte de lloguer, proposant els termes de l'acord en els següents termes: 

1.-  Considerant  que  amb  data  25  de  Gener  de  2015  i  mitjançant  providència  de
presidència,  es  va  justificar  la  necessitat  d'arrendament  d'un  nou  local  atenent  a
l'augment de l'activitat del Consorci, unit a un increment del treball experimentat en els
últims mesos, que va motivar la cerca d'un local que permetera cercar unes condicions
laborals i d'atenció al públic òptimes.

2.-  Considerant  que  l'Assistència  tècnica  del  Consorci  va  emetre  informe sobre  la
ideneidad del local proposat per a lloguer situat en Carrer Botigues, 19-21 Xàtiva. 

3.-  Vist  que  redactat  el  Plec  de  Condicions  per  a  l'Arrendament  de  bé  immoble
mitjançant adjudicació directa va ser aprovat per la Comissió de Govern en data 27 de



febrer de 2017, aprovant l'expedient i autoritzant la despesa amb càrrec a l'aplicació
pressupostària  202.920  del  vigent  pressupost,  i  es  va  disposar  l'obertura  del
procediment d'adjudicació. 

4.- Vist l'oferta presentada per D. José Luis Molla Codina, D. Antonio Molla Codina i Dª
Mercedes Molla Codina, cotitulars per terceres parts del local objecte d'arrendament.

Atenent a les consideracions anteriorment exposades, aquesta Presidència, proposa a
la Comissió de Govern, el següent Acord:

PRIMER.-  Delegar  les  atribucions  pròpies  d'aquesta  Comissió  de  Govern  en  la
Gerència  a  fi  d'Adjudicar  el  contracte  de  lloguer,  facultant  tan  àmpliament  com
procedisca en Dret per a portar a efecte l'acordat. 

SEGON.- Entendre dintre de la delegación d’atribucions la facultat  per a la signatura
de quants actes requerisca l'efectivitat del present acord, en particular la signatura del
contracte. 

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.

La Comissió de Govern, per unanimitat dels deu membres presents, adopta el següent
ACORD:

Únic. Aprovar la proposta de la Presidència en els termes transcrits. 

 4art.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  RESOLUCIÓNS  DE  PRESIDÈNCIA  I
GERÈNCIA EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI.

S’adonen compter de les següents Resolucions dictades per la Presidència i
Geréncia en exercici de les atribucions que li confereixen els Estatuts o de la delegació
atorgada per la Comissió de Govern:

RESOLUCIÓ  2017-0019  [Decret  bestreta  de  caixa  fija-viatge  a  Gijón  per
explorar bones pràctiques en la gestió de la informació a xarxes d’ecoparcs]



 RESOLUCIÓ 2017-0020 [DECRET CONVOCATÒRIA CG 3-5-2017]

La Comissió de Govern queda assabentada.

5é.- INFORMACIÓ D'ASSUMPTES D'INTERÈS GENERAL DEL CONSORCI.

5.1.-  Visita a Gijón.
Pel  Sr.  President  s'informa que ell,  el  Gerent  i  el  Vicepresident  2º,  van visitar  una
empresa  de  Gijón  que  gestiona  els  accessos  als  punts  nets  (Eco-parcs),  a  fi
d'identificar bones pràctiques que puguen ser replicades al nostre àmbit de gestió. 

5.2.- Distribució de Fluxos.
Pel Sr. President s'informa que aquest mes continuem amb els problemes del flux del
fem i manca de destinacions. Han eixit articles de premsa molt dramàtics i hem hagut
de contactar amb els Ajuntaments a fi de calmar i tranquil·litzar, però el nível d'estrès
ha sigut molt alt i hi ha un dèficit de col·locació d'unes 20.000 tones de fem.

Hi ha una Resolució de la Direcció general per a intentar reordenar aqueixa distribució
fluxos, negociacions amb l'EMTRE, aqueixa distribució de fluxos establia 12.000 tones
i l'EMTRE no vol acceptar menys de 65.000 tones i amb un mínim mensual. 

Ens hem reunit diverses vegades cercant una solució mitjana ja que els preus són molt
elevats  i  la  capacitat  financera  per  a  fer  front  a  aqueixos  pagaments  no  podem
assumir-la.

Aquesta situació ja es va donar l'any passat i l'horitzó on es treballa és complex perquè
no podem seguir en aquest línia, va a haver-hi un augment, el cost de tractament cada
vegada és més onerós.
           
Pel Sr. Gerent s'informa, que al fil de l'explicació del Sr. President, s'està negociant
amb l'EMTRE baixar aqueixa barrera de 65.000 tones. Actualment el dèficit  amb el
qual expliquem és de 19.000 tones, i la seua col·locació manté una càrrega continua
de treball i estrès inassumible a mitjà termini.  S'ha de baixar la barrera de 65.000
tones perquè la càrrega financera és molt alta i, en la negociació, l'EMTRE, planteja
també l'alternativa d'un intercanvi de rebuts quan tinguem abocador. Els preus que
s'estan barrejant són 75€, millor que els 90€ actuals, però s'allunya del nostre preu.



Per la Sra Mª José Castells, representant de l'Ajuntament de Canals, pregunta, que
Vytrusa plantege l'oferta de Múrcia i, enfront d'açò, quines solucions hi ha.

Pel Sr. President se li indica que la solució aportada per Vytrusa és inviable per al
Consorci, ja que fa perillar l'argumentació jurídica que hem mantingut i que ha portat a
guanyar el Consorci els litigis plantejats.  Ens porten a situacions complicades, tenir
problemes d'augmentar Taxa i sobretot, que col·lapse Rotova. El Problema actual és
molt gran, al juliol i agost no sabem on portar el fem.

Per la Sra. Interventora s'informa que l'any que ve es pot incrementar la Taxa, però
enguany és impossible, i adverteix del problema que pot suposar acabar el 2017 amb
romanent negatiu, ja que açò portaria al pagament per als Ajuntaments. No encaixa.

Pel Sr. Miguel Angel Picornell, representant de l'Ajuntament de Gandia s'indica que tot
fa suposar un xantatge,  si  cal  anar a Múrcia,  doncs es va.  No van a fer caixa de
nosaltres. Si cal passar es passa. 

Pel  Sr.  Director  General  s'explica  que és  complicat.  Per  naturalesa les  plantes  no
poden assumir l'estacionalidad de les necessitats de juliol i agost d'aquest Consorci.
Anar a Múrcia també està sotmès a autorització de la Comunitat Autònoma de Múrcia.
Va fer molt dany la proposta de Vytrusa d'anar a una instal·lació il·legal, és una oferta
irreal.  La  Generalitat  estudiarà  alternatives.  No  cal  pernsar  que  a  la  Comunitat
Valenciana hi ha molts llocs on anar amb aqueixes 12.000 tones. Tot el problema ve
del tancament de la planta de Crevillent, tota la Vega Baixa s'ha hagut de reorganitzar.
Potser  cal  intentar  trossejar  aqueixes  12.000 tones,  però és difícil,  ja  que és molt
estacional  Julio  i  Agost.  S’intentará  donar  la  màxima  seguretat  possible  realitzant
diverses gestions per part de la Generalitat. El Conveni amb l'EMTRE té coses bones,
no puja el preu,

Pel  Sr.  José  Vicente  Anaya,  representant  de  l'Ajuntament  d'Ayora,  indica  que  el
problema és que no tenim diners. Saben que no tenim més opció. Tenim el suport de
la Direcció general, açò sí. Enguany tenim la justificació del parc mòbil, però el següent
no anem a poder mantenir-ho.

Pel Sr. Antonio García, representant de l'Ajuntament de Ròtova s'indica que la solució
no és Bufali. Tenim el mateix problema de fa quatre o cinc anys. El problema és on
portem els rebutjos. No cal escatimar despeses si hi ha servei, però haver-hi hi ha



despesa i no servei. Sempre ha dit que cal treballar la dinàmica de gestió, per evitra
que algú polititzarà el tema, sobretot cara a les eleccions. Cal cercar solucions per a
evitar que el fem es quede en el carrer.

Pel Sr. President s'indica que s'ha d'explorar la possibilitat d'un quart torn a Alacant, de
passar  de 8.000 a 20.000 tones,  i  per  part  de la  Direcció general,  en el  tema de
l'EMTRE, estan insistint massa, canviem la destinació. Que s'òbriga un quart torn. Jo
puc fer la gestió política. Cal treballar destinacions bones. 

Pel Sr. Director General s'indica que diguen ells per escrit que volen 65.000 tones i
canviarem els fluxos.

      Pel Sr. President es manifesta que demana oficialment que es desbloquege el
tema d'Alacant. Aqueixa via és la que hem de treballar. 

5.3 Convocatòria Assemblea General.
Pel Sr. President en coordinació amb la Secretaria es proposa com a data el

dimecres 24 de maig, a les 18 hores Comissió de Govern i a les 19 hores l'Assemblea
General, que serà ordinària, avançant uns dies al mes de juny a fi d'anar avançant el
tema dels Eco-parcs. Es portarà també el tema de la modificació del contracte referent
al mapa d'ecoparques i planta Bufali, així com els punts que vam veure en la comissió
de govern anterior, entre uns altres, ordenaza general de subvencions, etc.
 
          Per la Sra. Interventora s'indica que també s'adonarà de la Liquidació del
Pressupost del 2016, així com es portarà el Pla Econòmic Financer.

5.4 Consell de Participació.
Pel Sr. Gerent s'indica que s'inicien les sessions per a l'engegada del Consell

de Participació Social, on es canalitzen i afavorisquen la participació dels ciutadans i
ciutadanes,  de  les  associacions  i  d'altres  entitats  interessades  en el  coneixement,
planificació i gestió dels residus. El procés començarà amb cinc xarrades informatives,
una per comarca, on s'indicarà la metodologia a seguir. Una vegada culmine el cicle de
xarrades, tindrà lloc l'elaboració d'una proposta, sent finalment en sessió a celebrar en
la seu del Consorci on es presentarà un document definitiu de reglament i proposta de
recomanacions, que si escau, aprovara el Consorci.



6é.- DESPATX EXTRAORDINARI

No es formulen mocions de carácter extraordinari

7é.- PRECS I PREGUNTES

Pel Sr. Vicent Muñoz i Jordà, representant de l'Ajuntament de La Font de la
Figuera indica que si la Comissió de Compostatge es té clar de com s'ha de fer.

     Pel Sr. President, se li indica que quedem a crear una Subcomissió, confirmant amb
el Sr. Secretari que la creació d'aquesta Subcomissió li correspon a la Comissió de
Govern. 

      Pel Sr. Josep Vicent Ferre, representant de l'Ajuntament de Bocairent s'indica que
desitja realitzar diverses preguntes. La primera concernent a la Inversió de Eco-parcs.

         Pel Sr. Gerent se li  indica que en aquesta ocasió, i  lloc que no tenim cap
proposta de Vytrusa, no s’ha pogut portar a la comissió.

        Pel Sr. President indica que proposa se li done trasllat d'una queixa formal a
Direcció  tècnica  de  la  necessitat  que  el  servei  s'engegue,  amb  un  decàleg  de
deficiències detectades. Indica se li habilite al Gerent perquè trasllade la queixa.

       Pel Sr. Antonio García, representant de l'Ajuntament de Ròtova, es proposa que
se li cite a l'empresa Vytrusa, aprofitant que s'ha convocat la mesa de contractació per
al dia 12-5-2017 a les 10 hores, a fi de veure els dos procediments en curs, Abocadors
i Basculistas, a fi de tenir una reunió formal.

Pel Sr. Josep Vicent Ferre, representant de l'Ajuntament de Bocairent s'indica
que únicament farà una pregunta més, la planta de Bufali que va a l'Assemblea, amb
quin objecte?
 
           Pel Sr. Javier Civera, Director Territorial, se li indica que a fi de l'obtenció de la
llicència  ambiental  i  de  funcionament,  així  com les  condicions  d'explotació  que  es
puguen derivar de l'informe vinculant de l'òrgan ambiental i de la resolució de l'òrgan
substantiu.



          I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor President alça la sessió a les
19:40  estenent- se la present acta per mi, el Secretari,  amb el vistiplau del senyor
President. DONE FE.

VISTIPLAU
El President El Secretari, 
Roger Cerdá Boluda. Eduardo Balaguer Pallas.

DILIGÈNCIA DE PASSE AL LLIBRE D'ACTES

Eduardo  Balaguer  Pallás,  Secretari  del  Consorci  per  a  la  Gestió  de  Residus  V5,
CERTIFICA:

Que l'Acta que antecedix,  corresponent  a  la  sessió  de la  Comissió  de Govern de
caràcter ordinaria celebrada en data 03 de maig de 2017, va ser aprovada, tal com al
seu dia va ser trascrita amb el tenor literal que antecedix, en la sessió extraordinària
de la Comissió de Govern celebrada el dia 24 de maig de 2017.

El que es certifica, per al seu passe al Llibre d'Actes de la Comissió de Govern, d'ordre
i amb el vistiplau del Sr. President.

Xàtiva a la data de la signatura (document signat electrònicament).

VISTIPLAU,
El President, El Secretari, 
Roger Cerdá Boluda Eduardo Balaguer Pallás
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