
ACTA NÚMERO 12/2017

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

Sent les dinou hores i trenta 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 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.
Sr. José Vicente Anaya Roig, legal representant de l'Ajuntament d'Ayora. 
Sr.  Francisco  Moreno  Gayá,  legal  representant  de  l’Ajuntament  de
Torrella.

No assisteixen,  el  Sr.  Javier  Civera Martínez Director  Territorial  Canvi
Climàtic, el Sr. Antonio García Serra, Vicepresident 3r, legal representant del
municipi  de  Ròtova,  el  Sr.  Marcos  García  Tudela,  legal  representant  de
l’Ajuntament d’Alfauir, el Sr.  Josep Vicent Ferre Domínguez, legal representant
de l'Ajuntament de Bocairent, la Sra. Ruth Martínez Soler, legal representant de
l’Ajuntament  de  l’Olleria,  el  Sr.  Stefano  Torres  Jaijo,  legal  representant  de



l'Ajuntament de Xeraco i el Sr. Pablo Seguí Granero, per la Diputació Provincial
de València, 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.

També assisteix el  Sr. Gerent del Consorci, Sr. Sergi Pérez Serrano. 

          La sessió dóna inici amb 8 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

1. EXPEDIENT 78/2017. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 22
DE NOVEMBRE 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 es celebra.

          La Comissió de Govern del Consorci, per unanimitat dels huit membres
presents,  aprova  l'acta  de  referència,  corresponent  a  la  sessió  ordinària
celebrada el dia 22 de novembre de 2017.



2. EXPEDIENT  47/2017.  APROVACIÓ  DEL  MODEL  D’ACORD
D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT.

<<INFORME PROPOSTA A LA COMISSIÓ DE GOVERN PER L’APROVACIÓ
DEL MODEL D’ACORD D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA
GENERALITAT.

Antecedents de fet:

1. Acord de l’Assemblea General del COR V5, en data de 25 d’octubre de 2017,
en la que es va acordar lo següent:

PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió a la Central de Compres de la Generalitat
Valenciana,  dirigida  a  la  subsecretària  de  la  Conselleria  d’Hisenda  i
Administració Pública.
SEGON.- Delegar en la Comissió de Govern, la aprovació de qualsevol
document,  acord  o  conveni  que  es  derive,  de  la  tramitació  de  la
sol·licitud referida a l’ordinal anterior.
TERCER.-  Autoritzar al President del Consorci, Roger Cerdà i Boluda,
per  a  la  signatura   de  qualsevol  document,  acord  o  conveni  que  es
derive, de la tramitació de la sol·licitud referida a l’ordinal anterior.

2.  Resolució  de  28  de  novembre  de  la  Sotssecretària   de  la  Conselleria
d’Hisenda i  Model  Econòmic de la  Generalitat  Valenciana,  signada per  Eva
Martínez  Ruiz,  per  la  que  s’autoritza  l’adhesió  sol·licitada  pel  Consorci  de
Residus del Pla Zonal V5, a la Central de Compres de la Generalitat, respecte
als distints subministraments i  serveis d’adquisició centralitzada.  En aquesta
Resolució  s’indica  que  l’adhesió  sortirà  efectes  darrere  de  la  signatura  del
corresponent acord d’adhesió per ambdues parts.

Aquesta Resolució va ser notificada al COR V5 per correu electrònic de en data
de  28  de  novembre  de  2017,  on  se’ns  comunica  que  per  a  continuar  el
procediment d’adhesió, s’ha de signar el model d’acord d’adhesió a la Central
de Compres i remetre’l per correu electrònic a centraldecompras@gva.es.



3. Vist el model d’acord d’adhesió a la Central de Compres de la Generalitat,
que seguidament es transcriu literalment:

<<MODEL  D’ACORD  D’ADHESIÓ  A  LA  CENTRAL  DE  COMPRES  DE  LA
GENERALITAT

València, ...............................................

REUNITS
D’una part, Eva Martínez Ruiz, en qualitat de subsecretària de la Conselleria

d’Hisenda i Model Econòmic i presidenta de la Central de Compres de la Generalitat,
que actua en el seu nom i representació en virtut de les atribucions que li conferix
l’article 9 del Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell.

D’una altra part, Roger Cerdà Boluda, en qualitat de President del Consorci per
a la Gestió de Residus del Pla Zonal V5, d’ara en avant COR V5, que actua en el seu
nom i representació en virtut de les atribucions que li conferix l’Assemblea General del
COR V5, mitjançant acord de 258 d’octubre de 2017.

Ambdós parts es reconeixen, en la representació que tenen, capacitat suficient
per a la firma del present acord d’adhesió a la Central de Compres de la Generalitat, i
per a obligar en els seues termes la persona jurídica que representen.

En virtut d’això,

EXPOSEN

1.  El  Decret  16/2012,  de  20  de  gener, del  Consell,  pel  qual  es  distribuïxen
competències  en  matèria  de  contractació  centralitzada  en  l’àmbit  de
l’Administració de la Generalitat,  les seues entitats autònomes i  els  ens del
sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i es crea la Central de
Compres  de  la  Generalitat  (DOCV  núm.  6698,  de  24.01.2012),  permet
gestionar un sistema d’adquisició centralitzada de béns i servicis d’ús comú, a
excepció dels sanitaris, per mitjà de la creació de la Central de Compres de la
Generalitat.

2.



1.  Amb  la  creació  de  la  Central  de  Compres  de  la  Generalitat  es  pretén
aconseguir  les  condicions  econòmiques  més  avantatjoses  amb  la  reducció
consegüent  del  gasto  públic  dels  ens  adherits  al  sistema  de  contractació
centralitzada i, alhora, simplificar la tramitació administrativa en l’adquisició de
béns i servicis, potenciant al mateix temps la transparència i seguretat en la
contractació.

2.  L’article  12  del  mencionat  Decret  16/2012,  de  20  de  gener,  establix  que
voluntàriament poden adherir-se a la Central de Compres de la Generalitat les
diferents  institucions  que  constituïxen  la  Generalitat  i  que  es  troben
determinades  en  l’Estatut  d’Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana,  les
universitats  públiques de la  Comunitat  Valenciana i  les  entitats  locals  de la
Comunitat Valenciana i els seus organismes autònoms i ens que en depenen.
Esta  adhesió  podrà  efectuar-se  per  a  la  totalitat  dels  subministraments  o
servicis centralitzats o bé per a determinades categories d’estos, atenent les
seues pròpies necessitats.

3.  Esta adhesió s’efectua, amb la sol·licitud prèvia de l’entitat interessada, per
mitjà  de  la  subscripció  del  present  acord  per  la  persona  titular  de  la
subsecretaria  de la  conselleria  amb competències en matèria d’hisenda i  la
persona designada per l’ENTITAT) amb capacitat de representació i capacitat a
l’efecte del compliment del present acord.

4.  Que l’ENTITAT ha sol·licitat la seua adhesió a la Central de Compres de la
Generalitat, en els termes que s’establixen en el present acord.

En conseqüència, les persones firmants acorden subscriure el present acord d’adhesió
d’acord amb les següents

CLÀUSULES
1. OBJECTE

El present acord té per objecte establir les bases i condicions per mitjà de les quals
l’ENTITAT s’incorpora al sistema d’adquisició centralitzada de béns i servicis a través
de la Central de Compres de la Generalitat.



L’adhesió es considera realitzada als subministraments i  servicis que l’ENTITAT ha
sol·licitat,  d’acord amb la taula següent,  de manera que accepta els termes d’este
acord per als béns i servicis que expressament s’indiquen a continuació:

NOMÉS ELS MARCATS AMB X
Energia elèctrica X
Adquisició  i/o  arrendament  d’equips  i  sistemes  per  al  tractament  de  la  informació  (ordinadors
personals,  portàtils,  tauletes  tàctils,  servidors,  sistemes  d’emmagatzematge,  sistemes  d’alimentació
ininterrompuda, etc.), incloent-hi el seu programari base i d’elements complementaris de connectivitat

X

Vehicles automòbils X
Equips d’impressió: fotocopiadores, copiadores, faxos, multicopiadores i el seu material fungible X
Material d’oficina i informàtic ordinari no inventariable X
Papereria X
Combustibles d’automoció per a vehicles X
Gas X
Equips de climatització X
Mobiliari d’oficina i complementari d’ús comú X
Arrendaments de maquinària, material de transport, mobiliari i efectes d’ús comú X
Roba de treball: vestuari d’uniformitat, calçat, etc. X
Subministraments d’equips per a la Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergència i Seguretat de
la Generalitat Valenciana (Xarxa COMDES)

X

Subministraments de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils, així com de l’accés a
Internet

X

Subministraments  per  al  desenvolupament de l’administració electrònica,  que  inclouen consultoria,
planificació,  anàlisi,  disseny,  construcció,  llicències,  desenvolupament  i  manteniment  dels  sistemes
d’informació i de les aplicacions

X

Sistemes i equips de vigilància i seguretat X
Servicis de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils, així com de l’accés a Internet X
Servicis d’atenció multicanal (contact center) a usuaris interns i d’informació administrativa a ciutadans X
Servicis d’allotjament de sistemes d’informació en les seues distintes modalitats (allotjament o housing) X
Servicis postals X
Servicis de d’impressió, digitalització i gestió documental X
Missatgeria i paqueteria X
Servicis de mediació d’assegurances i servicis d’assegurances X
Seguretat i vigilància X
Servicis de neteja X
Servicis de reciclatge X
Servicis de transports X
Servicis d’agències de viatges X
Servicis de mudances X
Manteniment, conservació i reparació d’edificis administratius i instal·lacions X



Manteniment, conservació i reparació de mobiliari i efectes X
Manteniment, conservació i reparació d’elements de transport d’ús comú X
Servici de manteniment d’ascensors X
Servicis d’administració, explotació, control i manteniment de les infraestructures i de l’equipament en
matèria  de microinformatica,  dels  sistemes de computació i  d’emmagatzematge,  de  comunicacions
corporatives (LAN, WAN) i de telecomunicacions

X

Servicis de desinfecció, desinsectació i desratització X
Servicis de millora d’eficiència energètica d’edificis administratius X
Servicis per al desenvolupament de l’administració electrònica, que inclouen consultoria, planificació,
anàlisi, disseny, construcció, llicències, desenvolupament i manteniment dels sistemes d’informació i de
les aplicacions

X

2. DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS

2.1. Obligacions de la Central de Compres

La Central de Compres de la Generalitat mantindrà informada l’ENTITAT de les
adjudicacions realitzades i  dels acords marc subscrits,  així  com dels termes
subscrits en estos amb les empreses adjudicatàries, com ara preus, terminis
d’entrega, garanties, etc., així com totes les modificacions que puguen tindre
durant la seua vigència.

La  informació  a  què  es  referix  el  paràgraf  anterior  serà  subministrada  als
òrgans que indique l’ENTITAT, amb especificació de la seua adreça electrònica,
a més de les circumstàncies de denominació de l’entitat, adreça, telèfon, fax i
persona responsable, així com l’adreça electrònica de contacte. Així mateix, la
informació  esmentada  estarà  disponible  per  mitjà  d’accés  via  Internet  a  la
pàgina de la Central de Compres.

2.2. Obligacions de l’ENTITAT

2.2.1.  Indicar els càrrecs que,  en virtut  de les seues competències en matèria de
contractació  i  aprovació  del  gasto,  han  de  subscriure  les  peticions  de
subministraments o prestacions de servicis, perquè puguen ser tramitades per
la Central de Compres de la Generalitat, especificant igualment, a més de les
circumstàncies  de  denominació  de  l’entitat,  adreça,  telèfon,  fax  i  persona
responsable, l’adreça electrònica de contacte.



2.2.2. L’ENTITAT adherida es compromet a realitzar les adquisicions de béns i servicis
a  què  ha  donat  la  seua  conformitat  per  a  adherir-se,  segons  la  clàusula
primera d’este acord, atenent el que s’establisca en cada acord marc i d’acord
amb les especificacions i condicions establides en cada un dels acords per a la
contractació basada en este.

2.2.3.  Comunicar  a  la  Central  de  Compres  de  la  Generalitat  les  demores  en  els
terminis d’entrega, defectes en els béns subministrats o en la prestació de
servicis,  o qualsevol altre incompliment total o parcial relacionat amb estos,
per a l’adopció de les mesures oportunes, incloses, si és el cas, l’aplicació de
penalitats  i  exigència de responsabilitats  previstes en el  TRLCSP (RDL de
3/2011, de 14 de novembre).

2.2.4.  Complir  totes  les  obligacions  i  condicions  establides  en  l’acord  marc
corresponent en els termes establits en l’acord i conforme a la regulació de la
contractació basada en este,  sense que puga apartar-se del  que s’establix
prèviament en l’acord marc de què es tracte.

2.2.5. Haurà d’efectuar la recepció dels béns subministrats i dels servicis prestats, els
quals hauran de coincidir amb les característiques i preus que s’hagen establit
en l’acord marc corresponent i  en la contractació basada en este, així  com
l’abonament del preu i de les possibles revisions, que es farà efectiu d’acord
amb les previsions establides en el TRLCSP.

3. VIGÈNCIA DEL PRESENT ACORD

L’adhesió produirà efecte des de l’endemà de la data de la firma del present acord i
mantindrà la seua vigència mentres la Central de Compres subscriga acords marc.
No  obstant  això,  serà  causa  de  resolució  l’acord  mutu  d’ambdós  parts  o
l’incompliment greu d’estes condicions per alguna de les parts.

4. RESOLUCIÓ DE LITIGIS
Les  qüestions  litigioses  que  puguen  plantejar-se  respecte  de  l’aplicació,
interpretació i compliment d’este acord seran competència de l’orde jurisdiccional
contenciós administratiu.

I, en prova de conformitat, el firmen per duplicat exemplar els intervinents en el lloc i la
data indicats en l’encapçalament.



LA PRESIDENTA DE LA CENTRAL DE COMPRES COR V5
DE LA GENERALITAT

Eva Martínez Ruiz Roger Cerdà Boluda>>

Per quant antecedeix es PROPOSA a la Comissió de Govern

PRIMER.- Aprovar el model d’acord d’adhesió a la Central de Compres de la
Generalitat, en els termes transcrits a l’antecedent 3er de la part dispositiva.

SEGON.- Preparar l’acord d’adhesió a la Central de Compres de la Generalitat,
per a que el  signe el  President,  i  remetre’l  a la adreça de correu electrònic
centraldecompras@gva.es.>>

Per part  del Sr.  Gerent s'informa que es tracta de professionalitzar el
funcionament del servei, entre uns altres, Correus.

I  vist  que  l’assumpte  compta  amb  la  fiscalització  favorable  de  la
Intervenció, la Comissió de Govern, per unanimitat dels huit membres presents,
adopta el següent ACORD:

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

3. EXPEDIENT  58/2017.  APROVACIÓ  DE  PAGAMENT  DELS
HONORARIS DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA JURÍDICA ALS MEMBRES
DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL CONSORCI,  QUE ES VA CONSTITUIR
PER  A  L’AVALUACIÓ  DE  LES  PROPOSTES  PRESENTADES  EN  EL
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL  PROJECTE  DE  GESTIÓ  DE  RESIDUS  URBANS  DE  L’ÀREA  DE
GESTIÓ  2  DEL  PLA ZONAL  DE  RESIDUS  DE  LES  ZONES  X,  XI  I  XII
DIMANANT DE LA QUERELLA PRESENTADA PER PROMOURBEN, S. L.,



SOBRESEIDA  EN  ACTE  DE  DATA  2  DE  JUNY  DE  L’AUDIÈNCIA
PROVINCIAL DE VALÈNCIA, SECCIÓ TERCERA, ACTE 454/2017.

<< PROPOSTA DE LA GERÈNCIA SOBRE APROVACIÓ DE PAGAMENT
DELS  HONORARIS  DE  REPRESENTACIÓ  I  DEFENSA  JURÍDICA  ALS
MEMBRES  DE  LA COMISSIÓ  TÈCNICA  DEL  CONSORCI  QUE  ES  VA
CONSTITUIR  PER A l'AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES
EN  EL  CONTRACTE  DE  CONCESSIÓ  D'OBRA  PÚBLICA  PER  A
l'ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE
L'AREA DE GESTIÓ 2 DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X,XI I
XII DIMANANT DE LA QUERELLA PRESENTADA PER PROMOURBEM S.L.
SOBRESEIDA  EN  ACTE  DE  DATA  2  DE  JUNY  DE  L'AUDIÈNCIA
PROVINCIAL  DE  VALÈNCIA,  SECCIÓ  TERCERA,  ACTE  454/2017.
EXPEDIENT 58/2017.

1.-  Considerant  que  per  a  l'adjudicació  del  contracte  de  concessió  d'obra
pública del projecte de gestió de residus urbans de l'Àrea de Gestió 2 del Pla
Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII fou constituïda en el seu moment una
“Comissió Tècnica del Consorci de Residus, Zones X, XI, i XII, Àrea de Gestió
2” que va aportar en data 8 de juliol de 2009 informe a la “Taula de Contractació
del Consorci”.

2.-  Vistes  les  Reclamacions  presentades  pels  membres  de  la  “Comissió
Tècnica del Consorci de Residus, Zones X, XI, i XII, Àrea de Gestió 2”, que
degudament registrades consten en l'expedient, on sol·liciten al Consorci per a
la  gestió  de  residus,  d'ara  endavant  COR,  l'abonament  de  les  despeses
derivades  de  la  defensa  jurídica  que  han  hagut  de  contractar  com  a
conseqüència  de  la  querella  presentada  per  PROMOURBEM  S.L.,  com  a
entitat  unida  a  URBASER,  S.  A.,  empresa  licitant  en  el  concurs  per  a
l'adjudicació del contracte de concessió d'obra del projecte de gestió de residus
urbans de l'Àrea de Gestió 2 del Pla Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII .

3.-  Considerant  que  les  corresponents  actuacions  processals  han  sigut
concloses mitjançant  Acte  de data  2  de juny de 2017,  dictat  per  la  Secció
Tercera de l'Audiència Provincial de València, que va venir a confirmar l'Acte



que va dictar el Jutjat instructor de data 12 de desembre de 2016, acordant el
seu sobreseïment, la qual cosa suposa l'arxiu definitiu de les diligències penals
incoades i, en conseqüència, la desimputació del President i els citats membres
de la Comissió Tècnica del Consorci Pla Zonal de Residus Àrea 2.

4.-  Atenent  a  l'Informe Jurídic  de D.  José Luis  Noguera  Calatayud,  que de
forma meridianament clara aborda cadascuna de les qüestions necessàries per
a entendre que concorren els supòsits necessaris per a l'abonament d'aquestes
despeses de representació i defensa dels membres de la Comissió Tècnica,
així  com també de qui  va anar el  President del  Consorci,  fitant el  quàntum
indemnitzatori màxim que ha de fixar-se per a cadascun dels afectats en 5.000
€ per tots els conceptes de representació i defensa, amb les matisacions que el
propi informe indica per als casos en què l'adreça lletrada ha sigut conjunta per
a més d'un afectat, i amb el topall previst a l'import de la factura conseqüència
de tractar-se d'un reintegrament indemnitzatori; es proposa la següent relació
de quantums indemnitzatoris:

Registre Entrada Nom i cognoms Import sol·licitat Quantum proposat
148/10072017 Carlos Montes Piquera 7.811,63 € 5.000,00 €
149/10072017 Manuel Tatay Puchalt 7.803,33 € 5.000,00 €
156/12072017 Fernando José Pradells Monzó 1.919,22 € 1.919,22 €
156/12072017 José Vera Chafer 1.919,22 € 1.919,22 €

5.- Tractant-se, en conseqüència, de despeses de representació i defensa en
un procés penal,  el  Consorci  pot,  en ús de l'autonomia local,  considerar-los
com a indemnitzables a títol de despeses ocasionades en l'exercici del càrrec,
tenint en compte que concorren les circumstàncies que la jurisprudència del
Tribunal Suprem estableix. 

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



PRIMER.-  Aprovar el compte de despeses presentades per els membres de la
Comissió Tècnica del Consorci en els termes establerts a l'informe jurídic, en
els següents termes:

Registre Entrada Nom i cognoms Quantum indemnitzatori
148/10072017 Carlos Montes Piquera 5.000,00 €
149/10072017 Manuel Tatay Puchalt 5.000,00 €
156/12072017 Fernando José Pradells Monzó 1.919,22 €
156/12072017 José Vera Chafer 1.919,22 €

SEGON.- Autoritzar el pagament dels quantums indemnitzatoris amb càrrec a
la partida pressupostaria 920 227 del pressupost general vigent del COR V5.

TERCER.- Facultar al  Sr.  Gerent  del  Consorci  per a la signatura de quants
actes requerisca l'efectivitat del present acord.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.>>

I  vist  que  l’assumpte  compta  amb  la  fiscalització  favorable  de  la
Intervenció, la Comissió de Govern, per unanimitat dels huit membres presents,
adopta el següent ACORD:

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

4. EXPEDIENT  82/2017.  INICI  D’EXPEDIENT  DE  RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL INSTAT PER VARIS RECOL·LECTORS DE RSU DE L’ÀMBIT
DE GESTIÓ DEL CONSORCI V5, PELS SOBRECOSTOS DERIVATS DE LA
TRANSFERÈNCIA.

<< PROPOSTA  DE  LA  GERÈNCIA  D'INICI  D'EXPEDIENT  DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INSTAT PER VARIS RECOL.LECTORS
DE  RSU  DE  L’ÀMBIT  DE  GESTIÓ  DEL  CONSORCI  V5,  PEL
SOBRECOSTOS DERIVATS DE LA TRANSFERÈNCIA. 



1.-  Considerant  que  en  l'Ordre,  de  29  d'octubre  de  2004,  del  Conseller  de
Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla Zonal de residus de les Zones X,
XI, i XII (avui V5), concretament en l'apartat 2.1.3 de la Memòria Justificativa,
s'estableixen les determinacions d'aplicació, en relació amb les estacions de
transferència a contemplar en els Projectes de Gestió de la manera següent:

“Els projectes de gestió alternatius que es presenten per a l'adjudicació de la
gestió de cadascuna de les àrees de gestió definides amb anterioritat hauran
de justificar la minimització dels costos de transport dels residus arreplegats
pels serveis municipals des dels municipis fins a la planta de valorització de
residus. Per a la minimització dels costos de transport dels residus arreplegats
pels  serveis  municipals  de  recollida  fins  a  les  plantes  de  valorització  es
proposarà la construcció d'estacions de transferència quan el temps d'anada
des del centre productor a la planta de valorització siga superior a 30 minuts”.

2.- Vist que el Projecte de Gestió de Residus aprovat pel Consorci V5, on en
síntesi, i en el que ací interessa, preveia per al període transitori (període en el
qual  ens  trobem des  de  juliol  de  2012),  estacions  de  transferència  en  els
següents municipis:

Font d'En Carròs (La Safor)
Teresa de Cofrents (Valle d'Aiora-Cofrents)
El Palomar (La Vall d’Albaida)

A proposta del concessionari, de mutu acord amb el Consorci, l'estació de Font
d’En Carrós va passar a Ròtova.

3.- Atenent al fet que a partir de l'1 de juliol de 2012 el Consorci va assumir la
Gestió dels Residus amb l'inici del període transitori únicament amb l'estació de
La Safor, sita en Ròtova, ja que les estacions del Palomar i Teresa de Cofrents
no  estaven,  ni  estan  fetes  ni  en  funcionament,  i  que  existeixen  diversos
recol·lectors  de  RSU  de  l'àmbit  de  gestió  del  Consorci  V5  que  s'han  vist
obligats a transportar els residus a Ròtova, havent d'assumir, a aquest efecte,
els sobrecostos derivats d'aquest transport.



4.- Apreciada la possibilitat que, d'acord amb allò 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”,  puga  existir
responsabilitat patrimonial per part del Consorci respecte dels recol·lectors de
RSU tenint en compte, com s'ha dit, el sobrecost en transport per no estar-se
complint les previsions del Pla Zonal i del Projecte de Gestió i no disposar d'un
punt de lliurament dels residus municipals a menys de 30 minuts del punt de
generació.

5.-  Vistes  les  següents  reclamacions  formulades  pels  següents  municipis,
individualment o associats, en tant agents recol·lectors de residus que podrien
haver  experimentat  lesió  patrimonial,  i  sense  perjudici  d’atendre  noves
reclamacions que puguen presentar-se:

Ajuntament de Xàtiva: 
Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva, de 28 de juliol de
2013, es va acordar la aprovació de la modificació del contracte de gestió del
servei  d’arreplegada  i  transport  de  residus  sòlids  urbans i  neteja  viaria,  on
s’aprovaren  els  sobrecostos  econòmics  derivats  del  transport  a  l’estació  de
transferència de Ròtova, per un import total de 66.517,60 € a l’any (IVA inclòs), i
es reclamava a aquest Consorci, que es procedira a abonar la citada quantitat
a l’Ajuntament de Xàtiva, corresponents als sobrecostos de l’exercici 2013, ja
que per  part  del  Consorci  no s’havia habilitat  l’estació  de transferència que
permeta trajectes de 30 minuts com a màxim, el que va conduir la necessitat de
tramitar la meritada modificació.

Mancomunitat de la Canal de Navarrés:
Per  Decret  nº  78/2012  del  President  de  la  Mancomunitat  de  Navarrés,  es
trasllada  a  aquest  Consorci,  a  efectes  que  es  procedisca  al  pagament  de
l’import corresponent a les despeses addicionals generades, a conseqüència



de  la  derivació  de  vertaders  fixats  amb  caràcter  previ  pel  propi  Consorci,
ubicats en Ròtova i Ontinyent.

Ajuntament de Canals:
Per Registre d’Entrada nº 203 d’11 de setembre de 2017, es presenta certificat
de la Resolució de l’Alcaldia de Canals de 31 d’agost de 2017, de reclamació
de responsabilitat patrimonial al Consorci de Residus del Pla Zonal V5.

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

PRIMER.-  Iniciar  expedient  de  responsabilitat  patrimonial  pels  sobrecostos
derivats de la transferència als recol·lector de RSU de l’àmbit  de gestió del
Consorci  V5  que  ho  han  sol·licitat  i  sense  perjudici  d’atendre  noves
reclamacions que puguen presentar-se.

SEGON.-  Que per l’Assistència Tècnica del  Consorci  s'emeta informe en el
qual es descriuran els danys ocasionats i la valoració econòmica dels mateixos
així com l’informe de la Secretaría del Consorci en relació al procediment i la
legislació aplicable.>>

El  Sr.  President  comenta  que  està  pendent  de  tramitació,  entre  uns
altres, la reclamació de l’Ajuntament de Llosa de Ranes, una vegada tramiten
internament l'expedient oportú.

I  vist  que  l’assumpte  compta  amb  la  fiscalització  favorable  de  la
Intervenció, la Comissió de Govern, per unanimitat dels huit membres presents,
adopta el següent ACORD:

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

5. EXPEDIENT  50/2017.  RESPONSABILITAT  PATRIMONIAL  PER  LA
DEMORA EN LA POSADA EN MARXA DELS ECOPARCS CEDITS.



Sent les dinou hores i quaranta minuts, s’incorpora el Sr. Miguel Angel Picornell
Canut, Vicepresident 5è, legal representant de l'Ajuntament de Gandia.

<< EXPEDIENT  50/2017.  PROPOSTA  DE  LA  GERÈNCIA  SOBRE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER LA DEMORA EN LA POSADA EN
MARXA DELS ECOPARCS CEDITS.

1.- Acord de la Comissió de Govern d’aquest Consorci de 19 de juliol de 2017,
sobre inici d’expedient de responsabilitat patrimonial en la cessió d’ecoparcs,
on es va acordar lo següent:

<<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.>>

2.- Havent notificat aquest acord als Ajuntaments de Alfarrasí, Aiora, Bocairent,
La Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins, Gandia, Jalance, Oliva, l’Olleria i
Vallada.

3.-  Vista  la  documentació  que  es  presenta  en  aquest  Consorci  pels
Ajuntaments interessats, que a continuació es relaciona i consta a l’expedient:



Ajuntament d’Oliva: registres d’entrada nº 185 i 275 de 2017.
Ajuntament de la Font de la Figuera: registres d’entrada nº 136, 183 de 2017.
Ajuntament d’Aiora: registre de entrada nº 192 de 2017.
Ajuntament de l’Olleria: Registres d’entrada nº 154, 170, 197,  209 i  270 de
2017.
Ajuntament de Jalance: registre d’entrada nº 213 de 2017.
Ajuntament de Bocairent: registre d’entrada nº 208 de 2017.
Ajuntament de Benisuera: registre d’entrada nº 276de 2017.
Ajuntament de Vallada: registres d’entrada nº 196 i 286 de 2017.

4.- Comprovada la documentació presentada pels interessats, es desprèn el
que a continuació es reflexa:

Ajuntament Aprovació
en plenari

de la
cessió de
la gestió

de
l’ecoparc

Data inici
prestació servei

pel COR V5

Quantia reclamada Quantia
indemnitzable

Acreditació
detracció de
l’ordenança

municipal del
cost del
servei.

Oliva (*) 24/11/2016 01/07/2017 66.178,19 € 66.178,19 € Si
La Font de la Figuera 10/11/2016 06/04/2017 2.273,90 € 2.273,90 € Si

Aiora 23/01/2017 23/05/2017 18.307,54 € 18.307,54 € Si
L’Olleria 28/12/2016 26/05/2017 41.089,33 € 41.089,33 € Si
Jalance 30/12/2016 23/05/2017 9.011,31 € 9.011,31 € Si

Bocairent 26/01/2017 01/06/2017 11.896,40 € 11.896,40 € Si
Benisuera 22/12/2016 19/04/2017 343,52 € 343,52 € Si

Vallada 28/12/2016 08/04/2017 3.835,68 € 3.835,68 € Si
(*) Responsabilitat compartida.

5.-  Vist  l’informe dels tècnics del  COR de 13 de desembre de 2017,  sobre
compensació econòmica als municipis que han cedit ecoparcs, corresponent al
cost del manteniment del servei durant l’any 2017 fins la prestació efectiva per
part del COR.

6.-  Considerant  que  en  aquest  cas,  tal  i  conforme  consta  a  l’informe  dels
tècnics,  referenciat  a  l’apartat  anterior,  els  fets  que  condueixen  al  deure
d’indemnitzar  d’aquesta  administració,  per  responsabilitat  patrimonial,  i



conseqüentment  han ocasionat  la  lesió  patrimonial  als  ajuntaments,  son els
següents que es transcriuen literalment del citat informe:

<<INFORMA
- Que en los casos que a continuación se enumeran, queda constatado que

los  municipios  han  sufragado  el  coste  del  servicio  de  varios  meses  de
ecoparques de la red consorciada durante el año 2017, siendo un coste no
previsto por aquellos ni por el que pudieron arbitrar la fiscalidad necesaria
para financiarlo, quedando acreditada la lesión patrimonial a los mismos

- Que los gastos indicados son costes acordes al servicio prestado
- Que, a la vista de los convenios, se considera que el coste de explotación

de los ecoparques cedidos corresponde al COR desde el mismo momento
de entrada en vigor de cada uno de ellos y para el año 2017 y, además, se
integraron en la Red Consorciada desde aquel momento.

- Que, a la vista de las factura aportadas por los diferentes municipios para
los  periodos posteriores  a  la  suscripción  de los  convenios,  las  lesiones
patrimoniales han sido las siguientes:

AJUNTAMENT
APROVACIÓ
EN PLENARI

AJUNTAMENT

PRESTACIÓ
EFECTIVA

SERVEI PER
PART COR

QUANTIA QUE
CORRESPON (€)

OLIVA 24/11/16 01/07/17 66.178,19
LA FONT DE LA

FIGUERA
10/11/16 06/04/17 2.273,9

AYORA 23/01/17 23/05/17 18.307,54
L'OLLERIA 28/12/16 26/05/17 41.089,33
JALANCE 30/12/16 23/05/17 9.011,31

BOCAIRENT 26/01/17 01/06/17 11.896,4
BENISUERA 22/12/16 19/04/17 343,52

VALLADA 28/12/16 08/04/17 3.835,68
TOTAL 152.935,87 €

Es lo que tienen que informar los técnicos que suscriben el presente document, lo que
se comunica a la los efectos oportunos.>>



7.-  Considerant  que existeix  una obligació  universal  de  l’administració,  més
enllà del normar o anormal funcionament del servei, d’indemnitzar a tercers per
els danys i perjudicis que les irroguen.

8.-  Considerant,  igualment  que  en  el  cas  de  l’Ajuntament  d’Oliva,  la
responsabilitat patrimonial ha d’entendres compartida donat que per la obtenció
de  les  preceptives  llicències  municipals,  va  ser  conseqüència  d’aquest
Ajuntament la  demora en la  tramitació  d’aquestes,  per  tant  aquest  consorci
entén  que  la  responsabilitat  d’aquest  Consorci  es  del  90%  de  la  lesió
patrimonial ocasionada, per tant  dels  66.178,19 € sol·licitats, aquest Consorci
n’assumeix 59.560,37 €. 

10.-  Considerant  l’establert  als  articles  32  a  37,  de  la  Llei  40/2015,  d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en relació a la responsabilitat
patrimonial de les Administracions Públiques.

11.- Acreditat a l’expedient l’existència de crèdit mitjançant retenció de crèdit.

Per quant antecedeix, es PROPOSSA:

PRIMER.-  Declarar  la  responsabilitat  patrimonial  per  el  normal  o  anormal
funcionament  del  servei  de  prestació  efectiva  dels  ecoparcs  cedits  a  este
consorci, per la demora ocasionada en la prestació efectiva del ecoparc cedit al
COR V5 des de l’aprovació de la cessió per cada ajuntament, en els següents
termes:

Ajuntament Responsabilitat
patrimonial

Oliva Compartida
La Font de la Figuera COR V5

Aiora COR V5
L’Olleria COR V5
Jalance COR V5

Bocairent COR V5
Benisuera COR V5

Vallada COR V5



SEGON.- Reconèixer,  en  conseqüència,  el  dret  als  ajuntaments  a  ser
indemnitzats per la lesió patrimonial causada, en els següents termes:

Ajuntament Quantia
indemnitzable

Oliva 59.560,37 €
La Font de la Figuera 2.273,90 €

Aiora 18.307,54 €
L’Olleria 41.089,33 €
Jalance 9.011,31 €

Bocairent 11.896,40 €
Benisuera 343,52 €

Vallada 3.835,68 €

TERCER.- Procedir,  prèvia  habilitació  pressupostaria,  al  pagament  als
ajuntaments interessats del quantum indemnitzatori reconegut pel Consorci.>>

Pel Sr. Gerent s'explica que el fet determinant és que els Ajuntaments
tenien un Conveni signat que diu que des de la signatura del Conveni cedeixen
el servei, i el fet de la dilació de l'engegada ha obligat, en virtut del principi de
“continuitat  del  servei”  ha  haver  d'assumir  aquest  pagament  sense  partida
pressupostària, i amb l'afegit que el COR ho té previst en el seu ordenança.  

I  vist  que  l’assumpte  compta  amb  la  fiscalització  favorable  de  la
Intervenció, la Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents,
adopta el següent ACORD:

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

6. EXPEDIENT  34/2016.  ACCEPTACIÓ  DE  LA CESSIÓ  I  ULTERIOR
EXPLOTACIÓ DELS ECOPARCS DE XERACO I QUATRETONDA.

<< INFORME PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL ECOPARQUE
DE XERACO Y QUATRETONDA Y ORDEN VYTRUSA DEL INICIO DEL SERVICIO.



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.

Visto 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, que se pretende llevar a cabo a la mayor brevedad posible al
objeto  de  materializar  la  predisposición  y  voluntariedad  manifestada  por  los
Ayuntamientos de Xeraco y Quatretonda.

Atendiendo a que consta en el Expediente la aprobación del convenio tipo por parte
del  Consorcio  y  el  Ayuntamiento  de  Xeraco,  y  del  Consorcio  y  el  Ayuntamiento
Quatretonda, el informe de la asistencia técnica del Consorcio poniendo de manifiesto
el estado físico y jurídico de cada uno de los bienes-servicios, el informe del servicio
técnico municipal del Ayuntamiento de Xeraco, el informe del servicio técnico municipal
del Ayuntamiento de Quatretonda, así como las correspondientes Actas de Recepción
o entrega  que pone de manifiesto la puesta a disposición del Consorcio de cada uno
de los ecoparques, la autorización de los mismos a fin de que sean utilizados de forma
afecta  a  la  prestación del  servicio  de  ecoparques,  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
inbherentes a la recepción material de los ecoparques, en su caso, una vez se haya
obtendo  la  correspondiente  licencia  de  Apertura/Funcionamiento  por  parte  de  los
Ayuntamientos de Xeraco y Quatretonda.

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 aceptar la cesión de los ecoparques de Xeraco
y Quatretonda.



Segundo.- Ordenar a Vytrusa, concesionario del servicio, el inicio del servicio en los
ecoparques  de  Xeraco  y  Quatretonda,  previa  la  tramitación  de  los  permisos,
autorizaciones y licencias que correspondan.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Xeraco, al Ayuntamiento de
Quatretonda,  así  como  al  concesionario  del  servicio,  Vytrusa,  a  los  efectos
oportunos.>>

I  vist  que  l’assumpte  compta  amb  la  fiscalització  favorable  de  la
Intervenció, la Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents,
adopta el següent ACORD:

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

7. EXPEDIENT  84/2017.  APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL CONSORCI
CONSTITUÏT  PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DE L’ÀREA DE
GESTIÓ DE RESIDUS V-5 PER A INVERSIONS DESTINADES A MILLORES
D’INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Es dona compte a la Comissión de Govern del Consorci de la següent
Ressolució de la Presidència dictada amb caràcter d’urgència:

<< RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’APROVA EL CONVENI
DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE  VALÈNCIA  I  EL
CONSORCI  CONSTITUÏT  PER A L’EXECUCIÓ DE LES  PREVISIONS DE
L’ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS V-5 PER A INVERSIONS DESTINADES A
MILLORES D’INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Antecedents de fet:



Vist el conveni que es pretén signar per la Diputació de València i el COR V5,
per a la realització d'inversions destinades a millorar les instal·lacions de gestió
de residus per part del consorci constituït per a l'execució de les previsions de
l'Àrea de Gestió de Residus V-5. 

Ates que el COR V5, serà beneficiari d’una ajuda per import de 181.585,25 €,
per a inversions destinades a millorar: la xarxa de “ecoparcs”, els “ecoparcs”
mòbils, les recollides selectives i  la gestió ambiental  de les instal·lacions de
tractaments de residus.

Sent  necessària  la  aprovació del  citat  conveni,  a  instàncies de la  Diputació
Provincial de València, a efectes de continuar en la tramitació del mateix, en els
termes que literalment es transcriuen a continuació:

<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I
EL CONSORCI CONSTITUÏT PER A l'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DE
L'ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS V-5 PER A INVERSIONS DESTINADES A
MILLORES D'INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

A València, a     de           de 2017

REUNITS

D'una part, D. Jorge Rodríguez Gramage, President de la Diputació Provincial
de València, en nom i representació de la mateixa, en virtut del que es disposa
en l'article 34.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local,
en compliment de l'acordat pel Ple de data de __ de _______ de 2017.

D'una  altra  part,  ________________________,  President/a  del  Consorci  de
l'Àrea de Gestió  de Residus  V-5,  actuant  en l'exercici  del  seu càrrec i  en



representació del  mateix,  en virtut  de nomenament conferit  per acord de la
Junta de Govern del Consorci de data ______________________.

Tots dos es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per a subscriure
el present conveni i a aquest efecte

MANIFESTEN

PRIMER.- La Directiva 2008/98/CE (Directiva Marc de Residus) introdueix el
concepte  de  “bio  residus”  en  referir-se  a  aquests  com  els  residus
biodegradables  de  parcs  i  jardins,  els  residus  alimentosos  i  de  cuina
procedents  de  llars,  restaurants,  serveis  de  restauració  col·lectiva  i
establiments de consum al detall, i residus comparables procedents de plantes
de transformació d'aliments.

La Llei 22/2011 incorpora a l'ordenament espanyol aquest nou terme de bio
residus, i d'acord amb la jerarquia d'alternatives de gestió de residus, així com
la necessitat de reduir la matèria orgànica en abocador per a limitar l'emissió
de  gasos  d'efecte  hivernacle  (Directiva  1999/31/CE,  relativa  a  abocadors,
traslladada  a  l'ordenament  espanyol  mitjançant  el  Reial  decret  1481/2001),
contempla la necessitat d'impulsar la gestió diferenciada dels bio residus en els
plans i programes de gestió de residus.

El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprovat per
Decret 81/2013 del Consell, es fa ressò d'aquesta necessitat, i  incorpora un
annex específic sobre bio residus (Annex 8),  concloent en dues necessitats
fonamentals respecte a la seua gestió:

1. Facilitar la seua recollida separada, de la resta de residus, particularment
dels  domèstics,  per  als  quals  segueix  sent  predominant  a  la  Comunitat
Valenciana la recollida tot un o de residus urbans barrejats.



2.  Permetre  el  seu  tractament  en  instal·lacions  específiques  sense  que  es
produïsca  la  barreja,  i  per  tant,  la  contaminació  amb  els  residus  urbans
barrejats, amb l'última fi d'obtenir un “compost” ambientalment segur per a la
seua utilització agrícola, en jardineria o restauració de zones degradades.

D'altra banda, el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (2016-2022), aprovat
mitjançant acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, planteja
un canvi en els models de gestió per a complir amb els objectius comunitaris.

En aquest sentit el PEMAR estableix com a objectiu en 2020 el reciclat del 50
per  cent  dels  bio  residus  generats,  per  a  açò  proposa  la  implantació
progressiva i gradual de la recollida separada d’aquests per al seu tractament
biològic.

En referència a les inversions en matèria de residus el PEMAR aposta per la
implantació de nous sistemes de recollida de residus, el desenvolupament de
noves  infraestructures  de  tractament,  modernització  i  adaptació  de  les
existents,  principalment  destinades  a  la  preparació  per  a  la  reutilització,  el
reciclat  i  la  creació  d'una xarxa  de punts  nets  per  a  assegurar  la  recollida
separada de les diferents fraccions de residus.

SEGON.- Així mateix aquest conveni es justifica en la necessitat d'avançar per
a aconseguir els objectius Establerts en la Directiva 1993/31/CE del Consell, de
26 d'abril de 1999, d'abocadors en relació amb l'objectiu comunitari de reducció
dels residus dipositats en abocadors .

TERCER.- En conseqüència al Pressupost de la Diputació de València per a
l'exercici 2017, hi ha l’aplicació  705 1622076700 denominada “Minimització i
gestió de residus sòlids urbans. A Consorcis”,  on s’ha inclòs al Consorci  de
l'Àrea de Gestió de Residus  V-5 com a beneficiari d'una ajuda per import de
181.585, 25 €.

QUART.- És aplicable al present Conveni el que es disposa en els articles 28 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en



els articles 72 i 73 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei General de Subvencions. Tanmateix son d’aplicació els
articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
Les parts reunides acorden formalitzar el present Conveni, el contingut del qual
es plasma en les següents 

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

L'objecte del present conveni és la realització d'inversions destinades a millorar
les instal·lacions de gestió de residus per  part  del  consorci  constituït  per a
l'execució de les previsions de l'Àrea de Gestió de Residus V-5. Les inversions
seran destinades a millorar: la xarxa de “ecoparcs”, els “ecoparcs” mòbils, les
recollides selectives i la gestió ambiental de les instal·lacions de tractaments de
residus.

Segona.- Obligacions de la Diputació de València

En  el  present  conveni,  s'autoritza  i  disposa,  a  favor  del  consorci  citat,   la
despesa  de  181.585,  25  €,  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  705
1622076700,  “Minimització  i  gestió  de  residus  sòlids  urbans.  Despeses  en
inversions gestionades per altres ens” dels Pressupostos de la Diputació de
València per a l'exercici 2017.

El  consorci  justificarà  davant  la  Diputació  el  valor  total  de  la  subvenció
concedida. 

Tercera.-Despeses elegibles

Són elegibles les despeses d'Inversions destinades a millores en la xarxa de
“ecoparcs”,  “ecoparcs”  mòbils,  recollida  selectiva  de  residus  i  en  gestió
ambiental  de  les  instal·lacions  de  tractament  de  residus  i  en   concret  que
atenguen als següents criteris:



- Adquisició d'equips per a la informatització de les xarxes de “ecoparcs” de
gestió  consorciada,  dels  Consorcis  de  residus  de la  província  de  València:
targetes d'accés, ordinadors, bases de dades, càmeres de vídeo vigilància i
bàscules de pesatge en “ecoparcs” de gestió consorciada de la província.

-  Adquisició  d'equips  automàtics  i  informatitzats  per  a  la  recollida  selectiva
d'envasos,  mitjançant  sistemes  d'incentiu  econòmic,  de  gestió  consorciada.
Sistemes  de  reciclat  d'alta  qualitat,  en  els  quals  els  envasos  lleugers
s'arrepleguen de forma selectiva en origen sense barrejar-se ni contaminar-se
amb  fracció  orgànica.  Sistema  addicional  i  complementari.  Ubicació  en
instal·lacions municipals o de gestió consorciada.

-  Adquisició  d'equipament  per  a  millora  dels  processos  de  tractament  de
residus urbans de gestió consorciada, en les instal·lacions de tractament de
residus urbans. Adquisició d'equips per a ampliació de la classificació a altres
fraccions  de  residus  urbans  en  massa,  orgànica  selectiva  o  assimilables:
fèrrics, alumínics, envasos lleugers, vidre, mobles, estris, residus no mortuoris i
podes.

-  Adquisició  d'equipament  i  infraestructures  i  maquinària  per  a  millora  dels
processos de compostatge en les plantes de tractament de residus urbans de
gestió consorciada.

- Adquisició de terrenys per a les operacions de transferència, valorització i/o
eliminació  de  residus  urbans  de  gestió  consorciada,  ecoparcs  de  gestió
consorciada o accessos a les instal·lacions de gestió consorciada.

- Obres d'adequació d'accessos a “ecoparcs” fixos, de gestió Consorciada.

-  Adequació d'accessos a instal·lacions de tractament de residus urbans de
gestió consorciada.

- Construcció d'instal·lacions noves de transferència, valorització i/o eliminació
de residus urbans de gestió consorciada.



-  Dotació  d'equips,  maquinària  i  infraestructures  en  noves  instal·lacions  de
transferència, valorització i/o eliminació de residus de gestió consorciada.

-  Adquisició  de  “ecoparcs”  mòbils  amb  tecnologia  solar  i  capacitat
d'informatització, de gestió consorciada.

- Adquisició d’ecoparcs fixes pre-existents per a la millora de la seua gestió, de
forma consorciada. Terrenys, infraestructures, equipaments, accessos.

- Adquisició d'equipament i infraestructures i maquinària per a la millora de les
condicions  de  dipòsit  de  rebutjos  en  abocador,  en  instal·lacions  de  gestió
consorciada. Adquisició de retractiladora per a bales de rebot o retractilat de
rebutjos d'afinament. 

-  Adquisició  d'equipament  i  infraestructures  i  maquinària  per  a  dotació
d'energies renovables,  en instal·lacions de tractament de residus urbans en
massa, de gestió consorciada.

-  Adquisició  d'equipament  i  infraestructures  i  maquinària  per  a  dotació
d'energies renovables, en “ecoparcs” fixos, de gestió consorciada.

-  Adquisició  d'equipament  i  infraestructures  i  maquinària  per  a
desenvolupament de sistemes de gestió consorciat o de col·laboració entre el
consorci  i  les  entitats  locals  del  mateix,  de  recollida  selectiva  de  matèria
orgànica mitjançant sistemes de compostatge comunitari.

-  Adquisició  d'equipament  i  infraestructures  i  maquinària,  per  a
desenvolupament  de  sistemes  de  recollida  selectiva  consorciada  o  de
col·laboració  entre  el  consorci  i  les  entitats  locals  del  mateix,  de  matèria
orgànica per aportació voluntària de municipis consorciats.

- Adquisició d'equipament i infraestructures i maquinària per a nous sistemes
de  recollida  selectiva  en  origen,  consorciada  o  de  col·laboració  entre  el
consorci i les entitats locals del mateix.



-  Adquisició  d'equipament,  infraestructures  i  maquinària  per  a  sistemes  de
recollida selectiva porta a porta de gestió consorciada, o de col·laboració entre
el consorci i les entitats locals del mateix.

-  Adquisició  d'equipament  i  infraestructures  i  maquinària,  per  a
desenvolupament de sistemes de mobilitat sostenible en Consorcis de residus,
per a la gestió del  servei  públic.  Adquisició de vehicles elèctrics.  Adquisició
d'infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics. Adquisició de vehicles
híbrids.

-  Adquisició  d'equipament  i  infraestructures  i  maquinària  per  a  dotació  de
mitjans en aules ambientals de conciliació ambiental, en les instal·lacions de
gestió consorciada.

El període durant el qual el beneficiari haurà de destinar els béns a algun de
les finalitats concretes a dalt establides, objecte de la subvenció, no podrà ser
inferior a cinc anys en cas de béns inscrits, ni a dos anys per a la resta de
béns.

A tal fi se li concedeix una subvenció per part de la Diputació de València, que
ascendeix a la quantitat de 181.585, 25 €.

Quarta.- Obligacions del consorci

1- Executar  les inversions destinades a millores en la xarxa de “ecoparcs”,
“ecoparcs” mòbils, recollida selectiva de residus i en gestió ambiental de les
instal·lacions  de  tractament  de  residus  i  les  obligacions  que  estan
contemplades en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en concret:

a)  Complir  l'objectiu,  executar  el  projecte,  realitzar  l'activitat  o  adoptar  el
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.



b)  Justificar  davant  l'òrgan concedent  o  l'entitat  col·laboradora,  si  escau,  el
compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

c)  Sotmetre's  a  les  actuacions  de  comprovació,  a  efectuar  per  l'òrgan
concedent o l'entitat col·laboradora, si escau, així com qualssevol unes altres
de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control
competents,  tant  nacionals com a comunitaris,  aportant  quanta informació li
siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres
subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  que  financen  les  activitats
subvencionades.

Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conega i, en tot cas,
amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió
que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i
enfront  de  la  Seguretat  Social,  en  la  forma  que  es  determine
reglamentàriament,  i  sense  perjudici  de  l'Establert  en  l'article  14  de  la  Llei
19/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

f)  Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  altres  documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable  al  beneficiari  en  cada  cas,  així  com  quants  estats  comptables  i
registres  específics  siguen  exigits  per  les  bases  reguladores  de  les
subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de
comprovació i control.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.



h) Adoptar  les mesures de difusió  contingudes en l'apartat  4  de l'article  18
d'aquesta llei.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en
l'article 37 d'aquesta llei.

2.  La  rendició  de  comptes  dels  perceptors  de  subvencions,  al  fet  que  es
refereix  l'article  34.3  de  la  Llei  7/1988,  de  5  d'abril,  de  Funcionament  del
Tribunal de Comptes, s'instrumentarà a través del compliment de l'obligació de
justificació  a  l'òrgan  concedent  o  entitat  col·laboradora,  si  escau,  de  la
subvenció, regulada en el paràgraf b) de l'apartat 1 d'aquest article.

3. Realitzar l'actuació i presentar la justificació de les activitats subvencionades
per  l’aplicació 705 1622076700 dels pressupostos per a l'exercici 2017.

4.  Justificar  davant  la  Diputació  de  València,  el  compliment  dels  requisits  i
condicions, així com la realització de les activitats i el compliment de la finalitat
que determina la concessió de la present subvenció. A aquest efecte, haurà de
presentar-se declaració responsable que les despeses que s'han presentat per
a la justificació corresponen exclusivament a l'activitat d'aquest consorci.

5. Sotmetre's a les actuacions de control financer establides en la legislació
vigent.

6. Comunicar a la Diputació de València, l'obtenció de finançament per a la
mateixa finalitat procedent d'altres administracions o ens públics i privats.

7.  Presentar  la  documentació  acreditativa  de  no  incórrer  en  cap  de  les
circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre,  General  de  Subvencions,  realitzada  mitjançant  declaració
responsable o qualsevol dels mitjans Establerts en l'article 13.7 de la mateixa.

8.Complir amb la normativa vigent en matèria d'integració laboral de persones
amb discapacitat, en els termes fixats en la Llei 11/2003, de 10 d'abril, sobre
l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, així com en el Decret 279/2004, de



17 de desembre del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments
de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de
l'ocupació de les persones amb discapacitat.
 
9. Facilitar a la Comissió de Seguiment la relació de projectes i municipis on
van a fer la inversió.

Cinquena.- Seguiment del projecte

El seguiment es durà a terme tant durant el transcurs de les inversions (amb
visites  periòdiques  als  participants,  assessorament  per  telèfon  o  correu
electrònic, etc.), a fi  de controlar el seu bon funcionament, com una vegada
finalitzades les mateixes, per a la valoració dels resultats obtinguts.

Serà necessari que el consorci acredite que disposa un coordinador tècnic amb
la formació adequada que es compromet a realitzar el seguiment dels projectes
d'inversió almenys durant 1 any.

Sisena.- Forma de pagament i justificació

El pagament de la subvenció s'efectuarà, prèvia certificació d'aprovació dels
justificants de despeses presentades pel beneficiari acompanyada d'un compte
justificatiu que continga els següents extrems:

El  compte  justificatiu  contindrà,  amb  caràcter  general,  la  següent
documentació:

1.  Una  memòria  d'actuació  justificativa  del  compliment  de  les  condicions
imposades en la  concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades,
que contindrà:



a)  Una  relació  classificada  de  les  despeses  i  inversions  de  l'activitat,  amb
identificació  del  creditor  i  del  document,  el  seu  import,  data  d'emissió  i,  si
escau, data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgue conformement a
un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet que es fa
referència en el paràgraf anterior i, si escau, la documentació acreditativa del
pagament.

c) Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides
en el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor,
haurà de sol·licitar-se com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb
caràcter previ a la contracció del compromís.

D'acord  amb l'article  31  apartat  2  de  la  Llei  38/2003,  de  17 de novembre,
General de Subvencions, excepte disposició expressa en contrari en les bases
reguladores de les subvencions, es considerarà despesa realitzada el que ha
sigut  efectivament  pagat  amb  anterioritat  a  la  finalització  del  període  de
justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

El termini de justificació tindrà com data límit el 31 de desembre de 2019.

Setena.- Compatibilitat

S'estableix  la  compatibilitat  amb qualssevol  altres ajudes econòmiques que,
amb la mateixa fi, concedisquen les Administracions Públiques, ens públics o
privats, nacionals o internacionals.

L'import  de  les  subvencions  en  cap  cas  podrà  ser  de  tal  quantia  que,
aïlladament o en concurrència amb altres ajudes, supere el cost subvencionat
de  conformitat  amb  l'article  19.3  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,
General de Subvencions.



Octava.- Vigència

El present conveni entrarà en vigor des del moment de la seua signatura. i
estendrà la seua vigència fins al 31 de desembre de 2019. Amb tot, la seua
vigència podrà ampliar-se a un màxim de nou mesos des de la signatura del
conveni, per mutu acord entre les parts.

Novena.- Òrgan Mixt de seguiment i control. 

Ambdues parts convenen la constitució d'una comissió de seguiment integrada
per  dos  representants  designats  per  la  Diputació  i  un  tercer  designat  pel
Consorci per a l'execució de les previsions de l'Àrea de Gestió de Residus V-5.

La  comissió  de  seguiment  es  reunirà  quan  una  de  les  parts  ho  sol·licite  i
ajustarà la seua actuació al que es disposa per al funcionament dels òrgans
col·legiats en l'art.15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic

Les funcions de la comissió seran:

 Facilitar  el  desenvolupament  efectiu  de  les  actuacions  necessàries  per  al
compliment  de  les  finalitats  d'aquest  conveni  i  del  respectiu  Programa  de
Treball.

 Realitzar la coordinació i seguiment de les actuacions desenvolupades en el
marc  del  present  conveni,  així  com l'avaluació  continuada  dels  acords  que
s'adopten.

 Avaluar el desenvolupament global d'aquest conveni. 


Desena.- Suposats de reintegrament de les ajudes

Seran causes de reintegrament de les ajudes del conveni les regulades en els
articles  36 i  següents  de  la  Llei  38/2003,  de  17 de novembre,  General  de
Subvencions.



Onzena.- Suposats de resolució del conveni

El conveni podrà resoldre's per qualsevol de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts.

b) Per incompliment de les obligacions assumides per qualsevol de les parts en
virtut  del  present  Conveni.  Aquest  incompliment  serà  determinat  prèvia
audiència a les parts.

c) Per denúncia d'una de les parts amb antelació mínima de dos mesos, previ
informe  de  l'òrgan  mixt  de  seguiment  i  control  contemplat  en  la  clàusula
novena.

En cas de rescissió del present conveni per qualsevol de les causes possibles ,
l'entitat beneficiària haurà de reintegrar les quantitats percebudes.

Dotzena.- Jurisdicció competent

El present  conveni  té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses que
puguen sorgir  en la  interpretació,  compliment  i  eficàcia  del  present  conveni
seran  del  coneixement  i  competència  de  l'ordre  jurisdiccional  contenciós-
administratiu.

En tot el no previst en aquest Conveni seran aplicables els preceptes declarats
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i les
altres normes de dret administratiu aplicables.

Tretzena.-  Procediment  de  notificació  i  comunicació  a  la  Comissió
Europea

Les aportacions establides en el present conveni queden excloses de l'àmbit de
l'article  107  del  Tractat  de  Funcionament  de  la  Unió  Europea  als  efectes
previstos en el Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell pel qual es



regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels
projectes  de  la  Generalitat  dirigits  a  establir,  concedir  o  modificar  ajudes
públiques.

La causa de la no subjecció a la prohibició de l'article 107 del TFUE és que les
activitats  subvencionades  no  tenen  la  condició  d'activitat  econòmica  ni
repercuteixen en les activitats econòmiques que puguen realitzar-se si escau
pels beneficiaris de les ajudes.

En atenció a l'exposat es considera que a les presents ajudes nominatives els
són aplicable la dispensa de l'obligació de notificació prevista en l'article 108
del TFUE.

I en prova de la seua conformitat, les parts signen el present document per
triplicat exemplar , en el lloc i data assenyalats en l'encapçalament.

EL PRESIDENT DE L'EXCMA.
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

EL PRESIDENT  DEL  CONSORCI  DE
L'ÀREA  DE  GESTIÓ  DE  RESIDUS
V5>>

Legislació aplicable:

Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.

Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

La Directiva 2008/98/CE (Directiva Marc de Residus).

El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprovat per
Decret 81/2013 del Consell.

Llei  1/2015, de 6 de febrer,  de la Generalitat,  d’Hisenda Pública, del  Sector
Públic Instrumental i de Subvencions.



Llei  38/2003,  de  17 de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  Reial  Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions.

Per quant antecedeix RESOLC:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de València i el
Consorci  constituït  per a l’execució de les previsions de l’àrea de gestió de
residus V-5 per a inversions destinades a millores d’instal·lacions de gestió de
residus,  en  els  termes transcrits  en  la  part  dispositiva  d’aquesta  Resolució,
sense perjudici de la ulterior ratificació per la Comissió de Govern del COR V5.

Segon.- Donar  trasllat  de  la  present  Resolució  a  la  Diputació  Provincial  de
València.>>

Pel Secretari s'informa que el Conveni està aprovat per un òrgan que no
té la  competència in natura donada la necessitat  imperiosa de la tramitació
pròpia de les subvencions. Que l’expedient havia estat tramitat i conclòs, amb
els informes i la fiscalització pertinent, i formava parte de l’ordre del dia de la
sessió que ara es celebra. Que, per tant,  es tracta de ratificar la Resolució del
President aprovant el Conveni.

I  vist  que  l’assumpte  compta  amb  la  fiscalització  favorable  de  la
Intervenció, la Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents,
adopta el següent ACORD:

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

8. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  RESOLUCIONS  DE  PRESIDÈNCIA  I
GERÈNCIA EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI.



El Sr.  Secretari  informa 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

LLISTAT RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

 EN ASSUMPTES DE DESPATX ORDINARI
DES DE 16 DE NOVEMBRE FINS A 13 DE DESEMBRE DE 2017 

Nombre/Data Contingut

91/21112017
RESOLUCIÓ GERÈNCIA PAGAMENTS MES D'OCTUBRE

92/22112017

RESOLUCIÓ  GERÈNCIA  SOBRE  RECLAMACIÓ  DE  COSTES
PROCESSALS  A  MANCOMUNITAT  DE  MUNICIPIS  DE  LA  VALL
D'ALBAIDA

93/29112017

RESOLUCIÓN  DE  GERENCIA  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL
PROGRAMA DE OBJETIVOS PARA RETRIBUIR EL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD DEL FUNCIONARIO ADSCRITO AL CONSORCIO PARA
LA GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PLAN ZONAL V5.

94/29112017
ROSOLUCIÓ  DE  GERÈNCIA SOBRE  APROVACIÓ  DE  FACTURES  DE
VOLTEJADORA-BIOTRITURADORA-FURGONETA

95/30112017
RESOLUCIÓ  GERÈNCIA  SOBRE  APROVACIÓ  FACTURES
COMPOSTADORS.

96/12122017

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “ADEQUACIÓ DEL LOCAL EN C/ DE LES
BOTIGUES, Nº 21-BAIX DE XÀTIVA PER A OFICINES DEL CONSORCI DE
RESIDUS V5.”

97/13122017 RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 20/12/2017 I ORDRE DEL DIA.

La Comissió de Govern queda assabentada.



9. INFORMACIÓ  D'ASSUMPTES  D’INTERÈS  GENERAL  DEL
CONSORCI.

           9.1 Ecoparcs:

Pel Sr. Gerent s'informa que amb els dos ecoparques ja en funcionament mes
els actuals cedits, el Consorci ja te 15 dels 25 fixos previstos. Al llarg del 2018
estarà implementada completament la Xarxa d'ecoparcs.

L'ordenança d'ecoparcs ha previst un servei d'atenció a l'usuari que tinga un
sistema de queixes/incidències permetent que el Consorci, de forma telemàtica,
puga gestionar directament i açò enllaçat amb un sistema de valoració per a
identificar distorsions en el servei. 

S'informa també que està en marxa la construcció dels ecoparcs de Navarres i
Énguera.

El  Sr.  Vicent  Muñoz,  representant  legal  de  l'Ajuntament  de  La  Font  de  la
Figuera, pregunta que bonificació tindran els veïns si s'engega el 2 de gener de
2018. Pel Sr. Gerent s'indica que el Consorci estarà arreplegant punts de cada
ecoparc fins a maig que es preparen els padrons, procedint a bonificar-se des
de gener a maig. 

El Sr. José Vicente Anaya, representant legal de l'Ajuntament d’Aiora comenta
de veure la possibilitat  de bonificar, encara que siga simbòlicament,  els que
s'han gestionat de moment, al que el Sr. Gerent indica que s'estudiarà.

           9.2 Pla d'Abocadors Incontrolats:



Pel Sr. Gerent s’informa que alguns municipis s'han adherit al servei (Canals,
Gandia,  Anna,  Guadassèquies)  i  durant  el  mes  de  Gener  es  procedirà  al
desmantellament.
          

9.3  Pel  Sr.  Joan  Piquer,  Director  General  de  Canvi  Climàtic,
s’informa:

Esta a punt d'arribar unes composteres per al Consorci, al voltant de 100, per a
fer l'ús que tan bon resultat té en alguns municipis. 

La Campanya recicla pels 5 sentits és una campanya de conscienciació que és
un Taller d'incentivament al reciclaje per a escolars.

S’ha  aprovat  a  les  Corts  la  Llei  d'Acompanyament  als  Pressupostos  de  la
Generalitat que, entre uns altres, faculta per a signar amb els Ajuntaments el
segellat d'abocadors per a 10 anys prorrogable. 

9.4 Per la Sra. Interventora, s’informa:

Que no s'ha presentat cap al·legació ni al pressupost ni a l'ordenança fiscal de
la taxa, sent açò indicatiu del consens i del treball, felicita a tots, especialment
al Sr. President i  al Sr. Gerent. La qual cosa el President fa extensive al Sr
Vicepresident  i  a la  resta de la  Comissió,  especialment  al  Sr.  José Vicente
Anaya I a la resta dels representants municipals dels partits en minoria.

9.5 Comunicació de Sentencies.

Pel  Sr.  Gerent  es  dona  a  coneixer  el  contingut  de  quatre  pronunciaments
judicials remesos per l'advocat del Consorci. 

 Registre d’entrada nº 247/2017. 



Decret de 13 d’octubre de 2017, dictat per la Secció Quinta de la Sala de lo
Contencios-Administratiu  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunitat
Valenciana,  en  el  Recurs  d’Apel·lació  nº  437/14  interposaat  per  la
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida contra la Comissió de Gobern
del Consorci Pla Zonal de Residus, per el que s’estima totalment la impugnació
de costes formulada per la part apel·lant i darrere de la modificació dels imports
reclamats, fixa la quantitat de 726 euros per cada una de les parts apel·lades,
sent  part  apel·lada  este  Consorci,  i  condenant  al  seu  pagament  a  la  part
apel·lant. 

 Registre d’entrada nº 248/2017.
Acte  d’aclaració  de  Sentencia  de  data  29  de  setembre  de  2017  i  de  la
Sentencia de data 30 de maig de 2017 objecte de dit acte, dictats per la Secció
Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencios-Administratiu  del  Tribunal  Superior  de
Justicia  de  la  Comunitat  Valenciana  en  el  Procediment  Ordinari  nº  388/13,
promogut per l’Ajuntament d’Ontinyent contra l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per transferència,  transport,  valorització i  eliminació de residus sòlits
urbans i ecoparcs aprovada per el Consorci del Pla Zonal de Residus X, XI i XII
i publicada en el BOP de Valencia en data de 31 de desembre de 2012.

 Registre d’entrada nº 259/2017.
Decret de data 31 d’octubre de 2017 dictat per la Secció Tercera de la Sala de
lo Contencios-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, en el Procediment Ordinari nº 432/13, promogut per l’Associació
Empresarial Hotelera de Gandía i La Safor contra la Comissió de Gobern del
Consorci  Pla  Zonal  de  Residus,  mitjançant  la  que  s’aprova  la  Tasacio  de
Costes a la que fou condemnada la part  demandant Associació Hotelera de
Gandía i la Safor en la quantia de 2.334,38 €.

 Registre d’entrada nº 290/2017.
Sentencia de 16 de novembre de 2017, dictada pel Jutjat de lo Penal nº 15 de
Valencia, en el Procediment Abreviat nº 795/15 en el que el Consorci del Pla



Zonal  de Residus ha actuat  com Actor  Civil  contra José Vicente Esplugues
Agulló y otros.

10. DESPATX EXTRAORDINARI.

Pel Sr.  Secretari  s'informa que en virtut  de l'art.  83 del  ROF, s'ha de
procedir a votar la urgència per a tractar assumptes no inclosos en l'ordre del
dia.

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

Únic.  Aprovar la urgència per a tractar la proposta de la Gerència en els
termes que a continuació es transcriuen.

“PROPOSTA  DE  LA  GERÈNCIA  DONANT  PER  COMPLIT  EL
CONDICIONANT  DE  LA  DIRECCIÓ  GENERAL  DE  CANVI  CLIMÀTIC  I
QUALITAT AMBIENTAL A L’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’àrea
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  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 i 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. 
 
3.-.  Atenent  a  que la  Comissió  de  Govern del  Consorci,  en la  seua sessió
ordinària celebrada el dia 9 d’agost de 2017 va acordar: 
 
“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  immediats  mentre  dure  el  període  transitori,  sense  perjudici  dels
efectes que siguen traslladables al període 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 formalitzarse 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 sessió que celebre.” 
 
4.-  Atenent al fet que consta en l'expedient l'informe del servei de gestió de
residus en relació amb la modificació del projecte de gestió de residus urbans
del consorci de residus v5 de la Comunitat Valenciana de data 14 de desembre
de 2017, de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, on es
conclou: 



 
“En virtud de los artículos 8.4 y 8.5 de la  Ley 10/2000,  de Residuos de la
Comunitat  Valenciana  (LRCV),  corresponde  a  la  Generalitat  Valenciana,  la
colaboración  con  las  Administraciones  Locales  para  el  ejercicio  de  sus
competencias de gestión de residuos urbanos o municipales, así como velar
por  la  adecuada  prestación  de  los  servicios  municipales  obligatorios,
respetando las competencias locales en la materia. 
 
De acuerdo con los artículos 36 y 37 de la Ley 10/2000 de residuos de la
Comunitat Valenciana corresponde a la administración actuante, en este caso
es  el  Consorcio  V5  (COR)  la   aprobación  y  adjudicación  del  proyecto  de
gestión, de acuerdo con los contenidos del plan zonal. 
 
En  cualquier  caso,  el  artículo  37.5  de  la  citada  Ley  10/2000  contempla
únicamente la posibilidad de dar traslado a la conselleria competente en medio
ambiente del proyecto aprobado. 
 
 
Por  todo lo anterior,  esta Dirección General  de Cambio Climático y Calidad
Ambiental no muestra oposición al contenido del documento de modificación
puntual del proyecto de gestión de residuos y del contrato de concesión de
obra pública, referente al Mapa de Ecoparques y a la Estación de Transferencia
de  la  comarca  de  la  Vall  d’Albaida,  ya  que  se  integra  en  el  marco  de  las
prescripciones establecidas en el PIRCV 2013 y el PEMAR 20162022. 
 
No obstante lo anterior cabe señalar que: 
 
Los ecoparques fijos, a lo largo de su servicio, deberán acondicionarse a las
prescripciones  técnicas  indicadas  en  el  PIRCV  2013  y  en  su  caso  a  las
modificaciones posteriores del Plan Integral de Residuos. Igualmente deberá
obtenerse la inscripción en el registro de gestión de residuos de los ecoparques
fijos de gestión consorciada. 
 



El funcionamiento de la planta de transferencia de Bufali se llevará a cabo, de
acuerdo a la autorización administrativa de la citada instalación de fecha 23 de
junio de 2017.” 
 

5.-  Vist  l’informe  de  l’assitència  técnica  “UTE  Tècnics  COR),  de  13  de
desembre de 2017, sobre modificació de la garantía definitiva. 
 

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 la Comissió de govern, el següent ACORD: 
 
 PRIMER.-  Quedar assabentada de l’informe de la Direcció General de Canvi
Climàtic  i  Qualitat  Ambiental,  de  data  14  de  desembre  de  2017,  en  sentit
favorable i de no oposició a l'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  immediats  mentre  dure  el  període  transitori,  sense
perjudici dels efectes que siguen traslladables al període definitiu en allò que
siga  precedent,  i,  en  conseqüència,  donar  per  complit  el  condicionament
imposat per la Comissió de Govern del Consorci, en la seua sessió ordinària
celebrada el dia 9 d’agost de 2017, declarant la plena efectivitat del mateix,
sense perjudici que es complisquen els senyalaments que l'informe fa respecte
dels ecoparcs fixes i respecte de la planta de transferència de Bufali. 
 
 SEGON.- Requerir al contractista o concessionari del servei, Vytrusa, per a la
formalització  de  la  modificació  del  contracte,  prèvia  la  justificació  del
reajustament de la garantia definitiva per import de 27.865,67 €, d’acord amb
l’informe dels tècnics del COR, garantia que deurà dipositar en el termini màxim
de 15 dies des de la recepció de la present Resolució”. 



I  vist  que  l’assumpte  compta  amb  la  fiscalització  favorable  de  la
Intervenció, la Comissió de Govern, per unanimitat dels nou membres presents,
adopta el següent ACORD:

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

11. PRECS I PREGUNTES.     

Pel Sr. Joan Piquer, Director General de Canvi Climàtic, s’indica: 

Demana disculpes pel retard en l'informe al la modificación del contracte.
També informe que el projecte de modificació del Pla de Residus de la

Comunitat  Valenciana  ja  està  a  la  signatura  del  Secretari  Autonomic  i  es
compromet  a  la  seua  remissió  inmediata  al  DOGV.  Aquest  Pla  Integral
contempla el necessari per a poder avançar en la modificació del projecte de
gestió  i  continuar  amb  el  procés  iniciat  donant  seguretat  i  poder  seguir
treballant.

I no havent més assumptes a tractar el senyor President alça la sessió a
les 20:30 hores estenent-se la present acta per mi, el Secretari, amb el vistiplau
del senyor President. Com a fedatari done fe amb l’advertiment que l’acta es
troba pendent d’aprovació i a reserve dels termes que resulten de l’aprovació
d’aquesta. D’acord amb el que prevue l’article 206 del Reial Decret 2568/1986,
de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,
Funcionament i Règiem Jurídic de les Entitats Locals.

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  20  de  desembre  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 31 de gener
de 2018.

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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