
ACTA NÚMERO 8/2017

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

Sent  les  divuit   hores  i  quinze  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  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., per la Conselleria d'Agricultura, Medi
ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Sr. Pablo Seguí Granero, per la Diputació Provincial de València. 
Sr. Vicent Muñoz i Jordà, Vicepresident 2n, legal representant del municipi de
La Font de la Figuera.
Sr. Antonio García Serra, Vicepresident 3r, legal representant del municipi de
Ròtova.
Sr.  Miguel  Angel  Picornell  Canut,  Vicepresident  5è,  legal  representant  de
l'Ajuntament de Gandia.
Sra. Mª José Castells Villalta, per 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. Francisco Moreno Gayá, legal representant de l’Ajuntament de Torrella.
Sr. Stefano Torres Jaijo, legal representant de l'Ajuntament de Xeraco.
Sr. José Vicente Anaya Roig, legal representant de l'Ajuntament d'Ayora.

No assisteixen, el Sr. Javier Civera Martínez, per la Conselleria d'Agricultura,
Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, el Sr. Antonio Vicente
Lluch Llorens, Vicepresident 4t, legal representant del municipi de Llanera de



Ranes  i   el  Sr.   Josep  Vicent  Ferre  Domínguez,  legal  representant  de
l'Ajuntament de Bocairent, 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. Sebastián Gálvez Lara, com
a col.laborador de la Secretaría,   i el Sr. Gerent del Consorci, Sr. Sergi Pérez
Serrano. 

          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 Pallàs, Secretari del Consorci

         ORDRE DEL DIA

            1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, NÚMERO 7,  DE
7 DE JUNY 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 7 de juny de 2017.



2n.-   EXPEDIENT 34/2016. CESSIÓ DE L'ECOPARC DEL MUNICIPI
D'ONTINYENT

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

“PROPUESTA DE LA GERENCIA DE ACEPTACIÓN ECOPARQUES FIJOS Y
ORDEN  A  VYTRUSA  DEL  INICIO  DEL  SERVICIO:  ECOPARQUE
D’ONTINYENT. 

1.-  Vista  la  competencia  del  Consorcio  de  Residuos  V5  para  la  gestión  y
explotación  de  los  ecoparques  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 ecoparques fijos, cuya efectividad 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.

4.- Atendiendo que el Ayuntamiento d’Ontinyent adoptó acuerdo de pleno en
sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de mayo de 2017, sobre aprobación
del convenio de cesión y ulterior explotación por el Consorcio de Residuos del
Ecoparque  Municipal,  acuerdo  en  el  que  se  integran  una  serie  de
condicionantes.

5.- Habida cuenta del informe jurídico emitido por la Secretaría del Consorcio
V5, a requerimiento de esta Gerencia, dónde en síntesis y para lo que aquí
interesa, se pone de manifiesto que, para que el Consorcio pueda suscribir el
convenio  regulador  de  la  cesión  y  ulterior  explotación  del  ecoparque
d’Ontinyent  conforme  al  mandato  y  en  las  condiciones  establecidas  por  la



Asamblea, el Ayuntamiento d’Ontinyent debería adoptar acuerdo dejando sin
efecto los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto del acuerdo plenario de
fecha 25 de mayo de 2017, o bien, adoptar nuevo acuerdo por el que declare
que dichos condicionamientos han de entenderse en el sentido siguiente:

a)  Que  las  condiciones  que  integran  el  acuerdo  plenario  sobre  cesión  del
ecoparque municipal al Consorcio que entren en contradicción con el marco
regulatorio que resulte de aplicación se tendrán por no puestas.
b)  Que  dichas  condiciones  deben  entenderse  subsumibles  en  el  convenio
marco aprobado por la Asamblea del Consorcio el 14 de diciembre de 2016,
teniéndose por no puestas aquellas que contravengan su clausulado.
c)  Que  las  condiciones  que  afecten  al  proyecto  de  gestión,  al  contrato  de
concesión de obra pública para su despliegue o a acuerdos y compromisos con
perspectiva  transversal  han de entenderse compatibles con dicho escenario
jurídico, teniéndose por no puestas las que lo contradigan.
d) Que la fecha de vigencia del Convenio será la de la firma del mismo y sus
efectos vendrán determinados al momento de la recepción de la instalación y,
con ella, del servicio.
e) Que las referencias al  arbitrio de medidas de compensación, como a las
relaciones  laborales,  serán  las  que  dimanen  del  Plan  Zonal  o  del  derecho
laboral, según cada caso.

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

PRIMERO.-Aceptar el acuerdo de  cesión y ulterior explotación del ecoparque
d’Ontinyent condicionado a que por el pleno de dicho Ayuntamiento se adopte
acuerdo dejando sin efecto los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto del
acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2017, o bien, adoptar nuevo acuerdo
por  el  que declare  que  dichos  condicionamientos  han  de  entenderse  en  el
sentido siguiente:



a)  Que  las  condiciones  que  integran  el  acuerdo  plenario  sobre  cesión  del
ecoparque municipal al Consorcio que entren en contradicción con el marco
regulatorio que resulte de aplicación se tendrán por no puestas.
b)  Que  dichas  condiciones  deben  entenderse  subsumibles  en  el  convenio
marco aprobado por la Asamblea del Consorcio el 14 de diciembre de 2016,
teniéndose por no puestas aquellas que contravengan su clausulado.
c)  Que  las  condiciones  que  afecten  al  proyecto  de  gestión,  al  contrato  de
concesión de obra pública para su despliegue o a acuerdos y compromisos con
perspectiva  transversal  han de entenderse compatibles con dicho escenario
jurídico, teniéndose por no puestas las que lo contradigan.
d) Que la fecha de vigencia del Convenio será la de la firma del mismo y sus
efectos vendrán determinados al momento de la recepción de la instalación y,
con ella, del servicio.
e) Que las referencias al  arbitrio de medidas de compensación, como a las
relaciones  laborales,  serán  las  que  dimanen  del  Plan  Zonal  o  del  derecho
laboral, según cada caso.

SEGUNDO.-Derivadamente  del  dispositivo  anterior,  condicionar  la  firma  del
convenio  regulador  de  la  cesión  y  ulterior  explotación  del  ecoparque
d’Ontinyent  al  hecho  que  quede  acreditado  el  cumplimiento  del  antedicho
condicionamiento.

TERCERO.-Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento d’Ontinyent instando
la adopción del acuerdo de razón, en cualquiera de sus dos vertientes.”

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

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



3r.-EXPEDIENT  52/2017.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  COMPTE
GENERAL.

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

                                    PROPOSTA DE LA GERÈNCIA

Considerant que, format i informat el Compte General de l’exercici 2016, per la
Intervenció municipal, han estat comprovats els llibres, documents i justificants
oportuns,  així  com  tota  la  documentació  annexa  i  exigida  per  la  vigent
legislació,  es  proposa  a  la  Comissió  de  Govern  en  funcions  de  Comissió
Especial d’Hisenda y de Comptes: 

PRIMER. Informar favorablement el Compte General del Consoci de l’exercici
2016, que ha quedat complidament justificat.

SEGON.  Ordenar  que  el  referit  compte,  així  com  l’informe  favorable  de  la
Comissió, siguin exposats al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant
aquest  termini  i  vuit  més,  els  qui  s’estimin  interessats  puguin  presentar  les
reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients, les quals,
en  cas  de  presentar-se,  hauran  de  ser  examinades  per  aquesta  Comissió,
prèvia pràctica de les comprovacions que s’estimin com a necessàries, per a
l’emissió  de  nou  informe,  que  serà  elevat,  juntament  amb  les  objeccions,
reclamacions o observacions formulades, a consideració plenària definitiva”.

Pel la Sra. Interventora s’informe del expedient i procediment.

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

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



       4art.-  EXPEDIENT 30/2017. INFORME DE MOROSITAT I PMP SEGON
TRIMESTRE

 La Sra. Interventora  dona compte del informe,  amb el tenor literal següent:

“INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS LEGALS PER AL
PAGAMENT D’OBLIGACIONS PREVISTOS EN LA LLEI  15/2010.  SEGON
TRIMESTRE 2017

En compliment d’allò establert en l’art. 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol,  de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, què estableixen
mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials,  la
Interventora INFORMA:

En el segon trimestre de 2017, en el Consorci de Residus Area de Gestió
V-5 s’han realitzat:

❷ 43  PAGAMENTS  dintre  del  termini  legal  per  un  import  de

1.848.655,24 €, i 

❷   1 PAGAMENT   fora del termini legal per import de 100.000 €.

El TERMINI MEDI DE PAGAMENT del segon  trimestre de 2017 ha sigut
de 66,58 dies. 



Es verifica que consten 43 factures pendent de pagament a data 30 de
juny de 2017 per import total de 2.012.934,01 €, segons dades del Programa
Comptable que s’adjunta a aquest informe com annex, de la qual el període
medi d’aquest pendent de pagament és PMPP = 21,0751 dies.

Cal destacar que no s’han abonat interessos de demora en el període de
referència.

Les dades mensuals desglosades són:

2017

ratio operacions pagades 

import operacions pagades (euros)

ratio operacions pendents 

import operacions pendents (euros)

PMP RD 635/2014

abril -16,14 dies 26.153,34 22 dies 902.555,25 20,93  maig 47,02 dies
989.373,31 -12,76 dies 1.825.732,50 8,25  juny   27,00 dies 933.128,59 -8,92
dies 2.012.934,01 2,46 Xàtiva, 13 de juliol de 2017 Carmen Savalls Sanfelix
Interventora  del  Consorci  de  Residus  Area  de  Gestió  V-5  Document  signat
digitalment al marge.”

La Comissió de Govern queda assabentada.

5é.-   EXPEDIENT  50/2017.  INICI  EXPEDIENT  RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL EN LA CESSIÓ D'ECOPARCS 

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



“PROPOSTA  DE  LA  GERÈNCIA  D'INICI  D'EXPEDIENT  DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN LA CESSIÓ D'ECOPARCS DURANT
EL TRÀMIT DE CESSIÓ. 

1.- Vista la competència del Consorci de Residus V5 per a la gestió i explotació
dels  ecoparcs  inclosos  en  el  Pla  Zonal,  instrument  de  desenvolupament  i
millora del Pla Integral de Residus.

2.- Vist el Projecte de Gestió de Residus aprovat pel Consorci V5, on en síntesi,
i  en el  que ací  interessa,  s'estableix  una implantació  progressiva del  mapa
d'ecoparcs fixos.

3.-  Atenent  al  fet  que  El  COR  està  tramitant  la  cessió  d'ús  d'ecoparcs
municipals a l'efecte d'integrar-los en la gestió del consorci dins de la normativa
del PIR de gestió consorciada d'ecoparcs, i que aquesta cessió planteja haver
de determinar, si escau, a partir de que moment el Consorci ha de fer-se càrrec
de les despeses de gestió de l'ecoparc, concretament,  durant el  període de
tràmit d'aquesta cessió, atès que la casuística existent pot ser molt varíada.  
4.- Apreciada la possibilitat que, i d'acord amb el preceptuat en La Llei 40/2015
de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic,  article  32.1,  on  estableix  que  “Els
particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques
corresponents, de tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets,
sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics excepte en els casos de força major o de danys que el particular
tinga el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei”, amb el que pot existir o
no responsabilitat patrimonial per part del Consorci respecte dels municipis que
han  cedit  la  gestió  del  seu  ecoparc  pel  funcionament  normal  del  tràmit
administratiu de cessió de l'ecoparc. 

5.- Tenint en compte l'informe conjunt emès per la Secretaria i Intervenció del
Consorci V5, on en sintesis, i per al que ací interessa, conclou “Per tant, deuen
analitzar-se cas a cas les diferents variables posades de manifest  per  a  la



determinació de l'existència o no de responsabilitat patrimonial del COR així
com la seua quantia i, amb vista a l'estudi de cada situació individualitzada,
declarar la concurrència, o no, de responsabilitat patrimonial i el dret, si escau,
a indemnització per  la  lesió  patrimonial  que no es tinga el  deure jurídic  de
suportar, si efectivament existiere”  

Per  tot  açò,  atenent  a  les  consideracions anteriorment  exposades,  aquesta
Gerència PROPOSA a la Comissió de Govern:

PRIMER.- Iniciar expedient  de responsabilitat  patrimonial  en la cessió
d'ecoparcs, fent seu en totes les seues parts l'informe conjunt de la Secretaria i
Intervenció. 

          SEGON.- Notificar als Ajuntament implicats i presumptament lesionats, el
present acord, concedint-los un termini de quinze dies perquè aporten quantes
al·legacions, documents i informació estimen convenient al seu dret i proposen
quantes proves siguen pertinents per al reconeixement del mateix, havent de
com a mínim presentar acreditació de l'acord Plenari de cessió en condicions
de ser acceptat, certificat de Secretaria i/o Intervenció que l'Ajuntament hi haja
detret de la seua Ordenança fiscal (l'estudi econòmic de l'ordenança) el cost
per la prestació del servei d'ecoparc per a l'exercici 2017, així com les factures
i/o documentació acreditativa del servei.”

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

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

6è.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  RESOLUCIÓNS  DE  PRESIDÈNCIA I
GERÈNCIA EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI.



S’adonen  de  les  següents  Resolucions  dictades  (36  a  45)  per  la
Presidència  i  Gerència  en  exercici  de  les  atribucions que li  confereixen els
Estatuts o de la delegació atorgada per la Comissió de Govern:

LLISTAT RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA
EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI

DES DE 1 DE JUNY HASTA13 DE JULIOL DE 2017
Nombre/Data Contingut
36/01062017 Resolució autorització visita Xàtiva a planta Algimia.
37/05062017 Contrato menor informe jurídico a Mariano Ayuso.

38/09062017

Convocatòria Subcomissió Tècnica per al tractament sostenible dels

Biorresidus dia 14-6-2017, a les 18:00'- hores, a la seu del Consorci.
39/14062017 Ecoparcs mòbils maig.

40/21062017

Resolució  favorable  a  proposta  autorització  estació  transferència  a

Bufali.
41/07072017 Assistències segón trimestre 2017.

42/10072017

Autorització  a  Vytrusa  inici  projecte  de  reforma  de  l’Ecoparc  de

Vallada.
43/10072017 Despesses 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.

La Comissió de Govern queda assabentada.



7è.-  INFORMACIÓ  D'ASSUMPTES  D'INTERÈS  GENERAL  DEL
CONSORCI.

           7.1.- Pel Sr. President s'indica que ja està en marxa la construcció
d'ecoparcs mòbils. Hi ha una previsió de lliurament de 3 para, aproximadament
el 15 de setembre, i cada més dos més, amb l'objectiu de final d'any estiguen
els 10 ecoparcs mòbils nous. Estem complint amb els terminis. 

Per la Sra. Alicia Boigues, de l'Ajuntament de Bellreguard, s'indica que s'ha de
fer una campanya molt intensa a nívell de municipi. 

El Sr. Gerent li manifesta que es treballarà amb els Ajuntaments l'estrategía a
seguir, fent reunions amb cadascun dels municipis. 

El Sr. Vicent Muñoz, Vicepresident 2º, indica que del model de comunicació cal
fer un treball conjunt i informar.

7.2.- Pel Sr. President s’informa sobre la gestió realitzada amb el servei
de recaptació de la Diputació per a resoldre els errors en rebuts, i prorrogar el
període en voluntària fins que totes les reclamacions siguen ateses.

El Sr. Gerent informa de les reclamacions gestionades, de la casuística donada
en les zones rurals, i que s'està treballant en l’Ordenança de l'any pròxim

7.3.- Pel Director General, Sr. Joan Piquer, s’informa que el 12 de juny
van ser aprovades per unanimitat els fondos FEDER. Fons Europeus per a les
xarxes consorciades d'ecoparques.. És una oportunitat molt bona posat que és
elegible la digitalització i  informatització dels ecoparcs. Estem parlant de 20
Milions d'euros a la Comunitat Valenciana, a partir  de setembre 2017 fins a
desembre del 2022.

7.4.-  Pel  Sr.  Vicent  Muñoz,  Vicepresident  2º  i  president  de  la
Subcomissió  tècnica  de  biorresidus,  s'informa  del  tractat  en  aquesta
subcomissió que s'ha celebrat amb anterioritat a la present, indicant les opcions



de  proposta  d'actuació  en  matèria  de  FORS  (  Fracció  Orgànica  Recollida
Separda) per al Pla Zonal V5, amb 3 línies d'actuació, compostatge domèstic,
compostatge centralitzat i compostatge consorciat, donant cumplit compte del
tractat.

7.5.-  Pel  Sr.  Gerent  s'informa,  en  primer  lloc,  del  Pla  presentat  a
Ecoembres, pla de prevenció de residus en festes populars, que es finança
amb una aportació de 6.000 euros; i en segon lloc, presenta la nova pàgina
web del  Consorci,  on  fa  un  especial  mencio  en  el  treball  desenvolupat  en
transparència i seguiment.

8è.- DESPATX EXTRAORDINARI

No hi ha assumptes que tractar.

9é.- PRECS I PREGUNTES

     No hi han precs i preguntes.

 I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor President alça la sessió a les
20:25 estenent-se  la  present  acta  per  mi,  el  Secretari,  amb el  vistiplau  del
senyor President. DONE FE.

VISTIPLAU
El President El Secretari,

Roger Cerdà Boluda.  Eduardo Balaguer Pallàs.



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 19 de juliol 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 9 d'agost 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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