
ACTA NÚMERO 9/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL
CONSORCI  PLA  ZONAL  DE  RESIDUS  V5  DE  NOU  D’AGOST  DE  DOS  MIL
DÈSSET.

Sent les divuit  hores i cinc 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. 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. Antonio Vicente Lluch Llorens, Vicepresident 4t, legal representant del municipi de
Llanera de Ranes.
Sra. Mª José Castells Villalta, per l'Ajuntament de Canals.
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.

No assisteixen, el Sr. Pablo Seguí Granero, per la Diputació Provincial de València, el
Sr.  Javier  Civera  Martínez,  per  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  ambient,  Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural,  el Sr. Miguel Angel Picornell Canut, Vicepresident
5è, legal representant de l'Ajuntament de Gandia, el Sr.  Sr.  Marcos García Tudela,
legal  representant  de  l’Ajuntament  d’Alfauir,  el  Sr.  José  Vicente  Anaya  Roig,  legal
representant de l'Ajuntament d'Ayora  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 10 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 8,  DE 19 DE
JULIOL DE 2017. EXPEDIENT 53/2017.

     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  deu membres
presents, aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el
dia 19 de juliol de 2017.



2n.- Expedient 39/2017. Proposta de la Gerència sobre aprovació definitiva de la
modificació puntual del projecte de gestió i del contracte de concessió d’obra
pública  referent  al  període  transitori  (modificació  del  mapa  d’ecoparcs  i  de
l’estació de transferència a la Comarca de la Vall d’Albaida).

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

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

1.-  Per  providència  de  Presidència  de  data  9  de  febrer  de  2017  va  ser  iniciat
l'expedient per a l'eventual modificació de l'actual programa de gestió de l'area V-5
gestionada pel COR, així com del contracte de concessió d'obra pública per a la gestió
de residus subscrit l'11 de març de 2010 amb VYTRUSA.

2.- Considerant que li va ser encarregat a l'assistència téncia del Consorci la redacció
del document de Modificació del Projecte de gestió de residus urbans del Pla Zonal V5
de la Comunitat Valenciana, i  que amb data 19 de maig de 2017, nom de registre
2017-I-RC-101, s'ha presentat version actualitzada de la modificació de projecte de
gestió presentada inicialment en data 9 de maig de 2017, introduint els modificacions
oportunes en ell reflectides.

3.-  Considerant que l'Assemblea General del Consorci,  en la seua sessió ordinària
celebrada el dia 24 de maig de 2017, va adoptar l'acord d'aprovació d'una modificació
puntual  del  projecte de gestió  i  del  contracte  de concessió  d’obra  pública,  en allò
referent al Mapa d’Ecoparcs i a l’Estació de Transferència a la Comarca de La Vall
d’Albaida, amb efectes directes i immediats mentre dure el període transitori, sense
perjudici  dels  efectes que siguen traslladables al  període definitiu  en allò  que siga
procedent.



4.- Atenent al fet que aquest acord va ser sotmès a información pública d'acord amb
l'art. 36.5 de la Llei de Residus de la Cumunitat Valenciana, publicat en el BOP de
València nº 111 de data 12 de juny de 2017.

5.- Atenent al fet que aquest acord va ser notificat al concessionari del servei, Vytrusa,
eixida nº de registre: 2017-S-RC-93 sent contestat en data 23 de juny de 2017, registre
d’entrada nº 128, pel qual manifesta que no s'oposa a la modificació.

6.- Atenent al fet que consta en l'expedient certificat de la Secretaria del Consorci on
es posa de manifest que en el període habilitat d'informació pública No s'han presentat
al·legacions. 

7.-   Atenent  a  que l'Assemblea General  del  Consorci,  en  la  seua sessió  ordinària
celebrada el dia 24 de maig de 2017 va delegar  en la Comissió de Govern l'adopció
dels acords relacionats amb la tramitació de la present modificació, inclosa la resolució
d'al·legacions i aprovació definitiva, si escau.

8.-   Considerant   que d'acord amb l'art.  211.3 a)  TRLCSP s'ha donat  audiència al
contractista, qui ha manifestat la seua conformitat,  fent  innecessari  la sol·licitud de
l'informe del Consell Jurídic Consultiu. 

9.- Considerant que amb data 12 de setembre de 2016, y a solicitud del Consorci, La
Direcció  General  de  Canvi  Climàtic  i  Qualitat  Ambiental  va  emetre  el  document
“PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ GENERAL, MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
CONSORCIADA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS URBANS DEL CONSORCI DE
RESIDUS  V5,  ENGEGADA  PLANTA  DE  TRANSFERÈNCIA  DE  BUFALI
MANCOMUNITAD DE MUNICIPIS VALL D’ALBAIDA, CONVENI DE COL·LABORACIÓ
DEL CONSORCI DE RESIDUS V5 AMB EL CONSORCI DE RESIDUS V4 DE LA
COMUNITAT VALENCIANA .

10.- Considerant que l'Asisténcia Tècnica del Consorci “UTE Tècnics COR”, va emetre
informe ejecutiu  a la  redacció del  projecte tècnic  comprensiu de les modificacions,
projecte que ha sigut lliurat i que consta en l'expedient.

11.—Considerant la complexitat consubstancial a aquesta modificació es va sol·licitar i
consta en l'expedient informe jurídic de D. Mariano Ayuso Ruiz de Toledo, magistrat
especialista en ordre contenciós-administratiu en excedència voluntària, així com lletrat
de reconegut prestigi en els àmbits jurídics i judicials, informe que analitza l'estudi d'un



model  per  a  reformar  eventualment  la  forma  jurídica,  organització  administrativa  i
maneres de gestió  del  Consorci  i  el  seu Pla Zonal,  amb la redacció de concretes
propostes conceptuals, estructurals, organitzatives i operatives.

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

PRIMER.- Elevar a definitiu l'acord inicial de l'Assemblea General de data 24 de maig
de 2017 d'aprovació de la modificació puntual del projecte de gestió i del contracte de
concessió  d’obra  pública,  en  allò  referent  al  Mapa  d’Ecoparcs  i  a  l’Estació  de
Transferència a la Comarca de La Vall  d’Albaida,  amb efectes directes i  inmediats
mentre dure el període transitori, sense perjudici dels efectes que siguen traslladables
al periode definitiu en allò que siga precedent, condicionat a l’informe de la Direcció
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

SEGON.- De conformitat amb l’article 219.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  3/2011,  de 14 de novembre,  les
modificacions del contracte hauran de formalitzar-se conforme al que es disposa en
l’article 156 del citat text refós, procedint a l'actualització de la garantia definitiva, si
escau, i donant complida publicitat de tot l'actuat.

TERCER.-.  Notificar el present acord al concessionari del servei, Vytrusa, als efectes
oportuns.

QUART.-  Donar  compte  del  present  acord  a  l'Assemblea  General  en  la  primera
session que célèbre.”

Per part  del Secretari  es repassa el  procediment legalment establit  per a la
seua millor comprensió als membres de la comissió, així com matisa el tema de la
condicionalitat de l'informe pendent de la Direción General, i en aquest punt el Director
General, Sr. Joan Piquer, indica que sense falta en la primera setmana de setembre es
rebrà l'informe.



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  en  la
proposta.

3r.-Inici  d’expedient  per  a  la  determinació de  la  composició i  atribucions del
Consell de Participació Social del COR – V5.

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

“INICI  D’EXPEDIENT  PER  A  LA  DETERMINACIÓ  DE  LA  COMPOSICIÓ  I
ATRIBUCIONS DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ SOCIAL DEL COR – V5.

1. Els Estatuts del Consorci preveuen, com a òrgan de consulta obligatòria, la creació
de un Consell de Participació Social en els tres mesos següents a la constitució de
la Comissió de Govern. La posada en marxa d’aquest mecanisme de participació,
a més de ser  mandatària  des del  punt  de vista estatutari,  es  configura  com a
necessària en la mesura en que el Consorci V5, tot i els esforços realitzats en els
darrers  temps,  és  una  institució  amb  un  nivell  de  confiança  baix  entre  els
ciutadans. També és necessari l’establiment del Consell és també oportuna tenint
en compte que,  als propers mesos, hi  haurà que determinar la ubicació de les
instal·lacions del Consorci per al desplegament dels seus serveis, amb el màxim
consens social i polític.

1. Els Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus V5, estableixen, pel que fa al
Consell de Participació Social, que és un òrgan consultiu obligatori del Consorci,
presidit pel seu President. En aquest sentit, l’article 7 disposa que el Consell de
Participació  Social,  com  a  òrgan  consultiu  i  de  participació  social,  adquirirà  la
composició que es determine per la Comissió de Govern en l'acord de creació. En
tot cas, respondrà a criteris de representativitat dels agents socials i altres agents
més significats en el sector, dins l'àmbit territorial del Consorci i s'ha de constituir
en  els  tres  mesos  següents  a  la  posada  en  funcionament  de  la  Comissió  de
Govern i, en el endavant, a la renovació quadriennal dels seus integrants.



2. Correspon  a  la  Comissió  de  Govern,  d’acord  amb  l’article  10  apartat  j)  dels
Estatuts, la creació, composició i determinació de les atribucions del Consell de
Participació Social.

3. Els  Estatuts  també determinen,  en el  seu article  11,  que seran atribucions del
Consell de Participació Social, les següents:

a) Ser informats de la gestió del Consorci en matèria de residus.

b) Emetre informes sobre la gestió de residus en aquells casos en què li
siga sol·licitat per l'Assemblea General o per la Comissió de Govern.

c) Participar en l'elaboració i  organització de programes i campanyes
d'informació,  sensibilització  i  conscienciació  social  en  matèria  de
residus.

d)  Participar,  quan  siguen  requerits,  en  les  reunions  dels  diferents
òrgans del Consorci, a fi d'aportar opinions, informes o propostes.

4. En  els  darrers  mesos,  s’ha  portat  a  terme  un  procés  participatiu  en  les  cinc
comarques  de  l’àrea  de  gestió  del  Consorci,  on  han  participat  més  de  150
persones.  En les  sessions participatives,  desenvolupades a  l’Olleria,  Teresa de
Cofrentes,  Enguera,  Oliva,  Canals,  Anna i  Bèlgida, els assistents han el·laborat
l’esborrany de normes de funcionament del futur Consell de Participació Social,
amb  un  alt  grau  de  consens.  Aquestes  normes  estableixen  les  regles  de
funcionament del Consell i, a més, el mecanisme d’elecció dels seus membres.

5. Com  a  corol·lari  del  procés  de  participació  anterior,  es  fa  necessari  donar
participació als municipis consorciats amb el propòsit de difondre l’esborrany de
normes de funcionament i,  si s’escau, millorar-les. Una vegada definides caldrà
que la Comissió de Govern les aprove i determine la composició del Consell amb
criteris de representativitat comarcal.

Aquesta Gerència PROPOSA a la Comissió de Govern:



PRIMER: aprovar l’inici de l’expedient per a la determinació de la composició i de les
atribucions del Consell de Participació Social del Consorci per a la Gestió de Residus
V5 – COR.

SEGON: donar trasllat als municipis de l’àmbit de gestió de l’esborrany de les normes
de funcionament del futur Consell de Participació Social, a l’efecte de que, en el termini
d’un mes, facen quantes aportacions i suggeriments de millora estimen per convenient.

TERCER: publicar l’esborrany de normes a la pàgina web animant a la ciutadania a fer
aportacions de millora,”.

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. 

 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 utilit-
zats 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 Dipu-
tació Provincial i els seus ens instrumentals.



Donat que el Consorci, i al seu cap el Gerent com a responsable de gestió, ha mani-
festat 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 Pro-
vincial de València, Central de Compres de la Diputació Provincial de València, actual-
ment 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 mitjan-
çant acord exprés per igual període de temps, prèvia comunicació a l'altra part  al-
menys 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 crea-
da per la Excma. Diputació Provincial de València; y per que, la signatura del correspo-
nent conveni no te per objecte cap prestació pròpia d’un contracte, no porta cap con-
traprestació econòmica, va a resultar avantatjós pel fet de que s’optimitzaran els recur-
sos del COR en quant a compres més rentables, reducció de la despesa pública, sim-
plificació  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 Va-
lència, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, per poder
obtindre condicions econòmiques més avantatjoses, facilitant l'adquisició de béns i ser-
veis 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 con-
tinuació:

"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 atribuci-
ons que li conferix l’article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Ba-
ses 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 le-
gislació vigent.

D’altra part _____ president de _____ expressament habilitada per a este acte en ses-
sió 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 provín-
cia 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 Provin-
cial 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 centralit-
zada que s’articula i, al mateix temps, simplificar la tramitació administrativa en l’adqui-
sició de béns i serveis, potenciant alhora la transparència i la seguretat en la contrac-
tació.

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 siste-
ma 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 agili-
tat 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 ad-
herides a la Central de Compres, actualment denominada Central de Serveis innova-



dors 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 In-
novadors 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 cen-
tralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els submi-
nistraments 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 Inno-
vadors 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 Innova-
dors i Sostenibles, de la Diputació Provincial de València, podent optar l’Institut per uti-
litzar 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 de-



nominada Central de serveis Innovadors i Sostenibles, informarà de les adjudicacions
realitzades i de les condicions dels contractes formalitzats amb les empreses adjudica-
tàries 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 circums-
tàncies de denominació de l’entitat, adreça, telèfon, fax i persona responsable, l’adre-
ça-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 ex-
cepcions pel que fa a la seua estructura i organització.

2. Indicar els càrrecs que, en virtut de les seues competències en matèria de contrac-
tació 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 In-
novadors i Sostenibles, especificant igualment, a més de les circumstàncies de deno-
minació 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, actual-
ment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, les demores en els ter-
minis 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 responsa-
bilitats 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 hauri-
en de coincidir amb les característiques i preus amb què figuren en la petició correspo-
nent, 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 Con-
tractes del Sector Públic.

QUARTA. VIGÈNCIA DEL PRESENT CONVENI

El període de vigència del present conveni serà de quatre anys a comptar des de l’en-
demà 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’adhe-
sió, 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 subminis-
traments o serveis sol·licitats per la Central de Compres de la Diputació Provincial de
València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, a ins-
tància 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 admi-
nistratiu.



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 cen-
tralitzada 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. 

5é.-  Expedient 46/2017. Proposta de la Gerència a la Comissió de Govern sobre
la pròrroga del contracte del servei de consultoria de comunicació dins de la
campanya de comunicació i divulgació

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

“PROPOSTA  DE  LA  GERENCIA  A  LA  COMISSIÓ  DE  GOVERN  SOBRE  LA
PRÒRROGA  DEL  CONTRACTE  DEL  SERVEI  DE  CONSULTORIA  DE
COMUNICACIÓ DINS DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

El passat 1 de juliol de 2012 el Consorci per a la gestió de residus va assumir les
competències  en  matèria  de  transferència,  transport,  tractament,  valorització  i
eliminació dels residus sòlids urbans dels municipis integrants del Pla Zonal.

El contracte amb Vytrusa, dins del marc de les obligacions del Plan Zonal, preveent
necessitats  de comunicació  i  divulgació  a  la  ciutadania  que  comporta  la  prestació
d’una  activitat  d’aquesta  envergadura,  preveu  una  Campanya  de  Comunicació  i



Divulgació,  dins  de  la  qual,  es  materialitzen  una  sèrie  d’objectius  d’informació,
comunicació, divulgació i educació social, per a tot l’àmbit territorial del Pla Zonal.

Per a dur a terme aquesta campanya de comunicació i divulgació, es van contractar
els servicis de la Consultora de Comunicació Socialnova Marketing, SLU, amb seu a
València,  per a la coordinació de la mencionada campanya,  fins el  31 de març de
2017.

Donat  que  ha  arribat  la  data  de  finalització  del  contracte  i,  fins  que  ixca  el  nou
contracte,  el  Consorci,  administrat  pel seu gerent,  ha decidit  prorrogar el  contracte
vigent amb Socialnova per sis mesos més, fins el  30 de setembre de 2017 en les
mateixes actuacions de comunicació, condicions i preu previst al contracte principal.

Vista l'existència de crèdit suficient en la partida afectada de comunicació i divulgació.

Vista la fiscalització favorable de la intervenció del Consorci 

La Gerència PROPOSA a la Comissió de Govern:

PRIMER.- Prorrogar  el  contracte  amb  Vytrusa,  del  servei  de  Consultoria  de
Comunicació que ve prestant Socialnova Marketing, SLU, per a la coordinació de la
campanya de comunicació i divulgació ciutadana, per sis mesos més, fins el 30 de
setembre de 2017, amb les mateixes actuacions de comunicació, condicions i preu
previst al contracte inicial.

SEGON.- Encomanar i autoritzar a Vytrusa, dins de la Campanya de Comunicació i
divulgació  que  forma  part  del  contracte  de  concessió  d’obra  pública  i  posterior
explotació  de  les  previsions  del   Pla  Zonal  V5,  la  pròrroga  del  contracte  amb
Socialnova  Marketing,  SLU,  pel  servei  de  consultoria  de  comunicació,  per  a  la
coordinació  de  la  campanya  de  comunicació  i  divulgació  ciutadana,  fins  el  30  de
setembre amb les mateixes condicions pactades al contracte principal, dins del Capítol
1, Mitjans de comunicació, de la Campanya de comunicació presentada per Vytrusa.

TERCER.- La relació contractual entre Vytrusa i Socialnova Marketing, SLU, ha de
complir tota la normativa vigent en matèria contractual, i de pagament a proveïdors i de
morositat en les operacions comercials.”



Per Sr. President s indica que el lògic és que el Consorci traga a licitació el contracte
per a simplificar i fer més fàcil la gestió, de forma similar a altres Consorcis. Estaríem
parlant  d'un  contracte  obert  amb  licitació  pública  i  la  seua  dotació  pressupostària
apareixeria en la partida de comunicació, amb açò s'aconseguiria, entre uns altres, un
abaratiment de costos.

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. 

6è.-  Expedient  6/2017.  Proposta  de  la  Gerència  sobre  aprovació  de  preu
contradictori per la realització dels treballs de caracterització dels residus.

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

“PROPOSTA DE LA GERÈNCIA SOBRE APROVACIÓ DE PREU CONTRADICTORI
PER  LA  REALITZACIÓ  DELS  TREBALLS  DE  CARACTERITZACIÓ  DELS
RESIDUS.

1.- Per acord de la comissió de govern de data 19 d'octubre de 2016 es va adjudicar a
la  UTE  TÈCNICS  COR  el  “Contracte  administratiu  de  servei  de  consultoria  i
assistència tècnica en matería de supervisió de la gestió i explotació d'ecoparques, per
a l'emissió d'informes i  projectes de futures instal·lacions i  dirección d'obra i  per a
l'emissió  de  tots  aquells  informes  tècnics  necessaris”.

2.- Des del COR i dins del citat contracte, ha sorgit la necessitat de dur a terme els
treballs de caracterització dels residus la finalitat dels quals té com a fi principal la
recopilació  i  obtenció  de  les  seues  dades  i  característiques  més  importants.  És
destacable que les últimes novetats legislatives en matèria de residus o d'energias
renovables porten a un replantejament dels mètodes tradicional semprats fins avui,
que  justifica  la   necessària  prestació  del  servei.  A  açò  cal  unir  que  aquesta



caracterització de residus permetrà dimensionar adequadament les instal·lacions de
tractament, orientant les polítiques i accions en matèria de prevenció de residus.

3.- Considerant que el propi Plec de Clàusules Administratives i Tècniques relatiu al
contracte amb l'assistència tècnica ja preveia, en la seua claúsula vintena aquesta
eventualitat establint a aquest efecte l'aprovació del preceptiu preu contradictori, prèvia
justificació  dels  costos  associats  a  aquest  treball.

4.- Atenent al fet que l'experiència i idoneïtat dels treballs ve avalada per la trajectòria
dels professionals que integren aquesta assistència tècnica, àmpliament contrastada
en els àmbits tècnics i específic propis de la gestió de residus, acreditada per una
diltada experiència en el propi Consorci.

5.- Considerant que l'any 2014 es va dur a terme un contracte de “Caracterització RSU
Pla Zonal 5”, l'import trimestral del qual ascendia a la quantitat de 5.122,54 Euros+ iva
(Entrada 100 de data 23-10-2014) amb la mercantil Vytrusa, l'import anual de la qual
ascendia a la quantitat de 20.490,16 Euros + iva.

6.- Atès que el  preu contradictori pels treballs, segons proposta amb nº de registre:
2017-I-RC-147  de  data  7  de  juliol,  àmpliament  justificada  i  raonada  en  l’oferta,
ascendeix a la  quantitat  de 17.849,78 Euros + iva,  amb un calendari  de forma de
pagament concorde als temps propis del treball a desenvolupar, aplicant a  l'oferta la
baixa mitjana oferida per la  “UTE TÈCNICS COR” en el  contracte primigeni,  i  que
sobre el preu referenciat del 2014, suposa una baixa de 12,90%.

7.- Considerant l'acceptació expressa del contractista UTE TÈCNICS COR, sent per
tant  innecessari  el  tràmit  d'audencia  al  contractista  ni  el  dictamen  del  Consell
JurídicConsultiu,  quedant  inalterable  els  condicions  essencials  de  la  licitació  i
adjudicació, i a mes a mes, havent quedat acreditat al expedient que els variacions
introduides responen estrictament a la causa objectiva que la fa neessària.

És per això que, atenent a les consideracions anteriors, aquesta Gerència, PROPOSA
a la Comissió de Govern,el SEGÜENT ACORD:

PRIMER.-Aprovar  el  preu  contradictori  corresponent  a  la  prestació  anomenada
“Caracterització dels  RSU de l'àmbit  de l'Àrea de gestió  V5”,  xifrant  el  dit  preu en



17.849,78 Euros + iva, conforme a l’oferta feta per l’adjudicatari del contracte, UTE
TÈCNICS COR, el desglossament i la motivació del qual preu ve delimitat en l'oferta,
fet propia la motivació d’amb dos aspectes.

SEGON.-Aprovar una modificación puntual del “Contracte de serveis  de consultoria i
assistència tècnica en matería de supervisió de la gestió i explotació d'ecoparques, per
a l'emissió d'informes i  projectes de futures instal·lacions i  dirección d'obra i  per a
l'emissió de tots aquells informes tècnics necessaris”,  subscrit  amb UTE TÈCNICS
COR, consistent en introduir una nova prestació anomenada “Caracterització dels RSU
de l'àmbit de l'Àrea de gestió V5”, al preu de  17.849,78 Euros + iva.

TERCER.-Introduït  el  preu  contradictori  relatiu  a  la  nova  prestació,  el  contracte
romandrà invariable en tots els seus restants termes. Especialment quant al termini de
durada i al preu del contracte, aspectes que no es modifiquen.

QUART.- Constant l'acceptació expressa del contractista no resulta necessari oferir el
tràmit d'audiència ni incorporar dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Tampoc serà
necessari variar la garantia definitiva al no modificar-se el preu del contracte.

CINQUÈ.-Notificar el present acord al concessionari del servei,  UTE TÈCNICS COR
citant-los per a la signatura de la modificació contractual.”

Pel Sr. Gerent s'indica que el que es planteja és el coneixement dels nostres
residus i la seua utilitat per al futur. 

            Pel Sr. Secretari s'explica i aclareix que el que es planteja és fer una anàlisi del
residu i havent-se optat per subsumir la prestació dins del contracte primigeni, entre
uns altres, per l'abaratiment de costos.

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. 

7è.- Dació de compte de Resolucions de Presidència i Gerència en assumptes de
despatx ordinari.

S’adonen de les següents Resolucions dictades (46 a 53) 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 13 DE JULIOL HASTA 27 DE JULIOL DE 2017 
Nombre/Data Contingut

46/13072017
RESOLUCIÓ  GERÈNCIA  CONTRACTACIÓ  CUBELLS  BASURA
ORGÀNICA 10 LITRES.

47/26072017 RESOLUCIÓ CUBELLS DE BASURA.
48/26072017 DESPESES DE 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.

La Comissió de Govern queda assabentada.

8è.- Informació d'assumptes d’interès general del Consorci.

           8.1.- Estat gestió dels ecoparcs fixos i mòbils.



            Pel Sr. Gerent s'informa, que avui mateix se li ha dit a la concessionària que
van molt lents, solament ens han presentat el projecte de Vallada. S'ha tingut algun
que un altre enfrontament pel que fa a la part tècnica dels projectes, i se li ha instat al
fet  que  prioritze  el  tema  dels  ecoparcs  fent-li  saber  que  és  la  nostra  carta  de
presentació.

            Pel que fa al tema dels ecoparcs mòbils, el Concessionari indica que compliran
els terminis, lliuraran 2 al setembre i, mes a mes, compliran amb els terminis. Dona la
sensació de que està tot baix control però seguirem atentament la gestió.

Igualment indica que avui han arribat les papereres per a festes populars, unes
1.500, finançades en part per Ecoembes.

8.2.- Pel Director General, Sr. Joan Piquer, s’informa: 

Que el Ministeri de Medi ambient ha concedit al Consorci, per als projectes que
va presentar, dins del Pla d'impuls de Medi ambient la quantitat de 185.000 Euros.
Aquesta ajuda haver de ratificar-la el Consell de Ministres i a partir d'ací es disposarà
d'un termini de 48 mesos per a justificar-la.

Igualment  comenta,  que  en  matèria  legislativa,  s'han  plantejat  unes
modificacions puntuals a la Llei de residus, on entre uns altres, es prevee un procés
d'arbitratge en matèria legislativa pel que fa al compostatge, així com una proposta de
modificació el tema de la durada dels Convenis, actualment amb una durada de 4 anys
més 4 anys, i proposant una durada de 8 anys més 8 anys per al tema de Segellat
d'Abocadors.  També es  prevee  un  cànon  de penalització  d'abocadors  incontrolats,
amb execució a partir del 2021, que tinga una perspectiva finalista. Acaba indicant que
l'objecte és que el Consorci siga sabedor d'aquestes iniciatives que van en la línia de
regular i complir el percentatge de residus marcat a nivell europeu.

          Reitera que l'ajuda de la Generalitat al Consorci de 150.000 euros concedida ha
d'estar totalment justificada abans de l'1 de desembre de 2017. 

    
          Per part del Sr. Gerent, s'aclareix que el Consorci va sol·licitar 4 projectes en el
marc de l'ajuda concedida pel Ministeri, i ens han aprovat 3 la línia del qual d'actuació



tracta de dur a terme en la Vall d'Aiora la recollida de manera selectiva de la matèria
orgànica, així com el seu tractament. I un projecte de compostatge en les escoles de la
zona d'àmbit del Consorci. 

9è.- Despatx Extraordinari

No hi ha assumptes que tractar.

10 è.- 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 18:55
hores 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 ordinari celebrada en data 9 d'agost 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 4 d'octubre 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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