
ACTA NÚMERO 6/2017

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
DEL CONSORCI PLA ZONAL DE RESIDUS V5 DE VINT-I-QUATRE DE MAIG
DE DOS MIL DÈSSET.

Sent les dihuit hores i quinze  minuts es reuneixen en la Sala de la Casa
de la Cultura de Xàtiva, sota la presidència del senyor Roger Cerdà Boluda,
President del Consorci, i amb la finalitat de celebrar session  extraordinària de
la  Comissió  Govern  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, Vicepresident 1r, i el Sr. Javier Civera Martínez, per la
Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament
Rural.
Sr. Pablo Seguí Granero, per la Diputació Provincial de València. 
Sr. Vicente Muñoz i Jordà, Vicepresident 2n, legal representant 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.
Sra. Mª José Castells Villalta, legal representant de l'Ajuntament de Canals.
Sr. Marcos García Tudela, legal representant de l’Ajuntament d’Alfauir,
Sra. Alicia Boigues Moncho, legal representant de l’Ajuntament de Bellreguard.
Sra. Ruth Martínez Soler, legal representant de  l’Ajuntament de l’Olleria
Sr. Stefano Torres Jaijo, legal representant de l'Ajuntament de Xeraco.
Sr. José Vicente Anaya Roig, legal represenant de l'Ajuntament d'Ayora.



No assisteixen,  el  Sr. Josep Vicent Ferré Domínguez, legal representant de
l'Ajuntament de Bocairent, i el Sr. Francisco Moreno Gayá, legal representant
de l’Ajuntament de Torrella, qui excusen la seua no assistència.
           Assisteix la Interventora del Consorci, Sra. Carmen Savalls Sanfélix, en
les seues funcions de control i fiscalització, el Sr. Gerent del Consorci, Sr. Sergi
Pérez Serrano,   i  el  Sr.  Sebastián  Gálvez  Lara,  com a col·laborador  de  la
Secretaría.
          La sessió dóna inici amb 13 dels 15 membres que la componen i per
tant quòrum per a la vàlida constitució de la Comissió de Govern.

        Actua com a Secretari  Sr.  Eduardo Balaguer  Pallás,  Secretari  del
Consorci.

         ORDRE DEL DIA

     1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA, NÚMERO 5,  DE 3 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 la Comissió de Govern ha de
formular  alguna  observació  a  l'acta  de  la  sessió  anterior,  que  ha  estat
distribuïda al costat de la convocatòria de què ara se celebra.

          La Comissió de Govern del Consorci, per unanimitat dels tretze membres
presents,  aprova  l'acta  de  referència,  corresponent  a  la  sessió  ordinària
celebrada el dia 3 de maig de 2017.

2n.- EXP.  NÚM.  43/2017, APROVACIÓ  DE  LA  CREACIÓ  DE  LA
SUBCOMISSIÓ  TÈCNICA  PER  AL  TRACTAMENT  SOSTENIBLE  DELS
BIORRESIDUS. 



EL Sr. President indica que, tal  com s’ha comentat diverses vegades,
que l'objectiu es reduir costos de tractament a través de les proves pilot de
recollida selectiva en matèria  orgànica que repercutisca en estalvi  de fem i
genere estalvi als veïns.
 

El Sr. Joan Piquer manifesta que, perquè la Subcomissió comence bé, i
sent el primer consorci que té una Subcomissió d'aquestes característiques, la
Generalitat facilitarà, d'un total de 900 contenidors que adquirirà de diferents
tipologies, uns 500 contenidors al Consorci al entendre, en la lìnia de lo dit pel
Sr. Gerent, que és una oportunitat molt bona per a l'estalvi de costos. 

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

“Proposta de Gerència per a la creació d’una subcomissió tècnica del
tractament sostenible dels biorresidus

A) Antecedents 

. Després  de  l’aprovació  del  Pla  Estatat  Marc  de  Gestió  de  Residus
(PEMAR), que deriva de la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE, la
situació  legal  del  tractament  dels  biorresidus  ha  canviat  de  manera
substancial.  La  Llei  22/2011,  de  28  de  juliol,  de  residus  i  sòls
contaminats, junt al RD 506/2013, aprovat el 28 de juny, sobre productes
fertilitzants,  canviaren els  requisits  mínims  que devia  reunir  el  residu
bioestabilitzat per ser considerat esmena orgànica. D’aquesta manera,
s’exclou de la definició de compost aquella fracció que, tot i haver estat
obtinguda després d’un tractament biològic aerobi i termòfil, hagen estat
obtinguts de manera primigènia, en massa i no de manera separada.

2. D’altra banda, entre els objectius que ambiciona aconseguir el PEMAR,
apareixen (art. 6.1.):

 - Abans de 2020, la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a la
preparació per a la reutilització i el reciclat per a les fraccions de paper, metalls,



vidre, plàstic, biorresidus i altres fraccions reciclables deurà alcançar, en el seu
conjunt, com a mínim el 50% en pes.
 - Promoció de mesures per impulsar la recollida separada de biorresidus per al
compostatge i digestió anaeròbia i per promoure l’ús ambientalment segur del
compost produït al sector de l’agricultura, la jardineria i les àrees degradades. 

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

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

5.  La ruralitat del nostre consorci (el 80% dels municipis tenen menys de
5000 habitants),  així  com la seua dispersió geogràfica, recomanen la
consecució d’un model de gestió de residus flexible, que dóne solucions
ad hoc a les distintes realitats  existents.  El  compostatge a les àrees
rurals serà, amb tota probabilitat,  un dels eixos vertebradors del futur
model  de  gestió,  tenint  en  compte  els  canvis  normatius  impulsat  en
l’actualitat  per  la  Generalitat  Valenciana  (nou  PPIR  i  nova  Ordre  de
compostatge comunitari) i la tipologia diferenciada dels residus que es
generen a dites zones, on la matèria orgànica té un percentatge major i
és de millor qualitat. 



6.  És per això que, atenent les consideracions anteriors, aquesta Gerència

PROPOSA:

PRIMER:  Aprovar  la  creació  d’una  Subcomissió  Tècnica  per  al
Tractament Sostenible dels Biorresidus. 

SEGON: Proposar la designació del Vice-president Segon del Consorci, Vicent
Muñoz i Jordà, President de dita Subcomissió Tècnica, i com vocals a: Miguel
Ángel Picornell  Canut,  José Vicente Anaya Roig, Josep Ferre i  Domínguez,
Francisco Moreno Gayá i Ruth Martínez Soler, d’acord amb la predisposició per
ells manifestada. Actuaran com a Secretari i Interventora els del Consoci. Així
com tècnics assesors els qui integren l’assistència tècnica del Consorci. 

TERCER:  Facultar  al  Gerent  per  ampliar  o  disminuir  la  composició  de  la
Subcomissió, mitjançant resolució de gerència que deurà ser ratificada per la
Comissió de Govern en la primera sessió que cel·lebre, així com convidar a les
seues reunions a representants  de municipis  interessats  en la  temàtica  i  a
experts. 

QUART:  la  Subcomissió  Tècnica  tindrà  com  a  competències:  (i)  elaborar
propostes, (ii)  informar als òrgans de govern en matèria de biorresidus,  (iii)
organitzar  jornades de formació  per  als  ens consorciats,  (iv)  dissenyar  una
proposta  de  paquet  de  programes pilot  en  la  matèria,  així  com (vi)  cercar
finançament per al desenvolupament de qualsevol iniciativa i projecte. 

CINQUÈ: el règim d’indemnitzacions per assistències serà el mateix que el de
la Comissió de Govern. La periodicitat de les seues reunions serà la que fixe el
President. En qualsevol cas la Subcomissió  haurà de reunir-se una vegada al
any".

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



Únic.  Aprovar la proposta  de la Gerència de creació de la Sucomissió
Tècnica per al Tractament sostenible dels biorresidus en els termes transcrits
en la mateixa.

3r.- INFORMACIÓ I SEGUIMENT D’ASSUMPTES QUE CONFORMEN
L’ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA PREVISTA PER AL DIA 24 DE MAIG
DE 2017. 

EL Sr. President informa dels assumptes inclosos en l'ordre del dia de
l'Assamblea.

   4art.-  INFORMACIÓ  D'ASSUMPTES  D'INTERÈS  GENERAL  DEL
CONSORCI.

EL Sr. President informa de les gestions que es vénen fent en relació amb els
convenis amb altres consorcis i la distribució de fluxos.

I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor President alça la sessió
a les 19:10 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 extraordinari celebrada en data 24 de maig de 2017, va ser aprovada, tal com
al seu dia va ser trascrita amb el tenor literal que antecedix, en la sessió ordinària de la
Comissió de Govern celebrada el dia 7 de juny 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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