
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE LA 
COMISSIÓ DE GOVERN 25/01/2017 I ORDRE DEL DIA

De conformitat amb les atribucions que confereix a aquesta Presidència l'article 12.b) 
dels vigents Estatuts del Consorci per a l'Execució de les previsions del Pla Zonal de 
Residus corresponent a l’àrea de gestió V5, per la present  vinc a convocar sessió 
ordinària de la Comissió de Govern, que tindrà lloc en la Seu del Consorci, sita en  el 
Carrer Carlos Sarthou, 4, entresòl, A i B, de Xàtiva,  el dimecres 25 de gener de 
2017, a les 18'00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions 23 de novembre i 14 de desembre de 2016.
2. Acord  d’acceptació  de  la  cessió  de  determinats  ecoparcs  fixes  municipals  i 

ordenant a Vytrusa l’inici del servei.
3. Aprovació  del  plec  de  condicions  per  a  l’adjudicació  del  servei  de  basculistes 

(pesatges) i inici de la licitació.
4. Exp. Núm. 4/2017, Devolució de garantia del contracte d’assistència tècnica a la 

UTE Tècnics COR.
5. Proposta de la Gerència sobre inici d’expedient per a la adjudicació del contracte 

de lloguer d’immoble urbà amb destí de la seu del Consorci.
6. Proposta de la Gerència sobre inici d’expedient per a la modificació de la ubicació 

l’estació de transferència de la Vall d’Albaida, de El Palomar a Bufali.
7. Dació  de  compte  de  Resolucions  de Presidència  i  Gerència  en  assumptes  de 

despatx ordinari.
8. Informació d'assumptes d’interès general del Consorci.
9. Despatx Extraordinari.
10. Precs i Preguntes.

 

Que per la Secretaria General administrativa es procedisca a cursar les corresponents 
convocatòries.

Ho mana i signa el Sr. President, en Xàtiva, a la data de la signatura electrònica.
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