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PRESIDENT
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Favorable

Tipus de votació: Ordinària
- A favor: 9 Unanimitat
- En contra: 0
- Abstencions: 0
- Absents: 0

El Sr. President informa de la proposta i eleva a la Comissió de Govern en el següents
termes:
<<D'acord amb l'ordenat per la Presidència mitjançant Providència de data 12 de juny
2020 i en compliment d'allò que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel Secretari i la Técnica d’Administració General
del Consorci, en data 14 de juny de 2020, s'emet el següent informe:
<< INFORME
PRIMER. Excepte en el cas en què la competència per a contractar corresponga a una
Junta de Contractació, en els procediments oberts, oberts simplificat, restringits, de
diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d'associació per a la innovació, els
òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaran assistits per una
Mesa de contractació. En els procediments negociats en els quals no siga necessari
publicar anuncis de licitació, la constitució de la mesa serà potestativa per a l'òrgan de
contractació, excepte quan es fonamente en l'existència d'una imperiosa urgència
prevista en la lletra b) 1r. de l'article 168, en el qual serà obligatòria la constitució de la
Mesa. En els procediments als quals es refereix l'article 159.6 serà igualment
potestativa la constitució de la mesa.
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<<7.- (EXP.82/2020) PROPOSTA DE GERÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE LA MESA
DE CONTRACTACIÓ PERMANENT.

Número: 2021-0062 Fecha: 27/07/2021

Que en l’acta de la Comissió de Govern, en sessió ordinària Nº CG/2021/6
celebrada el dia 7 de juliol de 2021, hi consta l'acord que, amb l’excepció
prevista a l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, a resultes de l'aprovació de l'acta, transcrit literalment, diu:
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RUBÉN GOMAR MORANT (1 de 2)
Sotssecretari-interventor
Fecha Firma: 27/07/2021
HASH: e1f699ac8687f74d5844276e96cf5f3c

RUBEN GOMAR MORANT, SECRETARI EN FUNCIONS DEL CONSORCI PER A
LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL PLA ZONAL V5

TERCER. La Mesa de contractació, com òrgan d'assistència tècnica especialitzada,
exercirà les següents funcions, entre unes altres que se li atribuïsquen en la LCSP i en
el seu desenvolupament reglamentari:
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs
a què es refereixen els articles 140 i 141, i, si escau, acordar l'exclusió dels candidats
o licitadors que no acrediten aquest compliment, previ tràmit d'esmena.
b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si escau, la proposta sobre la qualificació d'una oferta com anormalment baixa,
prèvia tramitació del procediment a què es refereix l'article 149 de la present Llei.
d) La proposta a l'òrgan de contractació d'adjudicació del contracte a favor del licitador
que haja presentat la millor oferta, de conformitat amb el que es disposa en l'article
145, segons siga procedent de conformitat amb el plec de clàusules administratives
particulars que regisca la licitació.
e) En el procediment restringit, en el diàleg competitiu, en el de licitació amb
negociació i en el d'associació per a la innovació, la selecció dels candidats quan així
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SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— L'article 326 i l'apartat 7é de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
— L'article 31 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— L'article 21.1 s) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

CERTIFICADO

En virtut del que es disposa en l'article 31 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic la designació dels membres de la Mesa de contractació podrà fer-se
amb caràcter permanent o de manera específica per a l'adjudicació de cada contracte.
Mitjançant el present expedient es procedirà a crear i designar els membres de la
Mesa de contractació permanent, sense perjudici de la possible constitució i
designació de manera específica per a l'adjudicació de cada contracte, de conformitat
amb el que es disposa en l'apartat 7é de la Disposició Addicional Segona de la LCPS i
en l'article 31.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
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De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 7é de la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 es podran
constituir Meses de contractació permanents.

Així mateix, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21.4 del Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, es publicarà a més en el Butlletí Oficial de
l'Estat, en el de la Comunitat Autònoma o en el de la Província, segons es tracte de
l'Administració General de l'Estat, de l'Autonòmica o de la Local.
CINQUÈ. Exceptuant el que està disposat en l'apartat 1 de l'article 326 de la LCSP, la
Mesa de contractació que intervinga en el procediment obert simplificat regulat en
l'article 159 de la present Llei, es considerarà vàlidament constituïda si ho està pel
President, el Secretari, un funcionari d'entre els qui tinguen atribuït legal o
reglamentàriament l'assessorament jurídic de l'òrgan de contractació i un funcionari
que tinga atribuïdes les funcions relatives al seu control econòmic-pressupostari.
SISÈ. El procediment per a dur a terme la creació de la Mesa de contractació
permanent i la designació dels seus membres és el següent:
A. Iniciat el procediment per a la creació de la Mesa de contractació permanent i
designació dels seus membres i informat l'expedient conjuntament per el Secretari i la
TAG d'acord amb l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
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La composició de la Mesa es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de
contractació corresponent.

Cód. Validación: ASA4H7KYLHEHE3AM3YA6HYQM7 | Verificación: https://consorciresidus.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5

QUART. La Mesa estarà constituïda per un President, els vocals que es determinen
reglamentàriament, i un Secretari.
De conformitat amb l'apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP la Mesa
de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari
d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el secretari/a o, si escau, el titular de
l'òrgan que tinga atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'interventor/a, o, si
escau, el titular de l'òrgan que tinga atribuïdes la funció de control econòmicpressupostari, així com aquells altres que es designen per l'òrgan de contractació
entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, siga inferior a tres. Els
membres electes que, si escau, formen part de la mesa de contractació no podran
suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a secretari un
funcionari de la Corporació.
En cap cas podrà formar part de les Meses de contractació ni emetre informes de
valoració de les ofertes el personal eventual. Podrà formar part de la Mesa personal
funcionari interí únicament quan no existisquen funcionaris de carrera suficientment
qualificats i així s'acredite en l'expedient.

CERTIFICADO

es delegue per l'òrgan de contractació, fent-ho constar en el plec de clàusules
administratives particulars.

B. En la Resolució de Presidència de creació de la Mesa de contractació permanent es
determinarà la composició concreta d'aquesta.
C. La Resolució de Presidència es comunicarà als membres designats i es publicarà
en el perfil del contractant del Consorci per a la gestió de residus pla zona V5.
Vist que la Comissió de Govern nº CG/2020/4, de data 1 de juliol de 2020, acordà
constituir la Mesa de Contractació Permanent com a òrgan d'assistència a l’òrgan de
contractació i designà als membres d’aquesta.>>

Atenent a la designació de Jorge García Hernández, per a l’exercici de les funcions
d’Interventor del Consorci de residus V5, per l’Assemblea General del Consorci de
data 5 de maig de 2021.
Considerant l'apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP la Mesa de
contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari
d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el secretari/a o, si escau, el titular de
l'òrgan que tinga atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'interventor/a, o, si
escau, el titular de l'òrgan que tinga atribuïdes la funció de control econòmicpressupostari, així com aquells altres que es designen per l'òrgan de contractació
entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, siga inferior a tres. Els
membres electes que, si escau, formen part de la mesa de contractació no podran
suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a secretari un
funcionari de la Corporació.
Vista la proposta fiscalitzatda de conformitat per la Intervenció del Consorci, la
Comissió de Govern adopta el següent ACORD:
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Atenent l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Gandia, que aprova
autoritzar al senyor Jorge García Hernández, funcionari d’habilitació nacional,
subescala intervenció – tresoreria, de categoria superior, Interventor General de
l’Ajuntament de Gandia, per a l’acompliment de les funcions d’interventor del Consorci
V5, i aprova el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de
Gandia i el Consorci.

CERTIFICADO

Per acord de la Comissió de Govern nº CG/2021/2, de data 3 de març de 2021, es
modifica la composició de la mesa de contractació permanent, atenent a la designació
del senyor Rubén Gomar Morant per a l’exercici de les funcions de SotssecretariInterventor del Consorci de gestió de residus del pla zonal V5, per Resolució de
Gerència nº 2021- 0018, de 16 de febrer de 2021.

Número: 2021-0062 Fecha: 27/07/2021

La Comissió de Govern nº CG/2020/5, de data 29 de juliol de 2020, nomena a la
senyora Elba Maria Montes Vadillo per al lloc de treball de Gerent del Consorci i
acordà la modificació de la composició de la mesa de contractació permanent en
atenció a dit nomenament.

QUART.- Facultar al President del Consorci, tan àmpliament com siga necessari, per
a portar en davant els tràmits escaients per a la vàlida constitució i eficàcia de la Mesa
de Contractació Permanent .>>

I perquè així conste, i tinga els efectes que corresponga, sens perjudici de les
modificacions que puguen derivar-se de l’aprovació definitiva de l’acta, expedisc
aquest certificat amb el vistiplau del President.

El SECRETARI EN FUNCIONS
Rubén Gomar Morant

Vist-i-plau,
EL PRESIDENT,
Roger Cerdà Boluda

Xàtiva, a la data de la signatura electrònica.
.
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TERCER. Publicar aquesta acord de la Comissió de Govern en el perfil de contractant
del Consorci i en el Butlletí Oficial de la Província.

CERTIFICADO

 Roger Cerdà Boluda, President del Consorci, que actuarà com a President de la
mesa, i com a suplent Vicent Muñoz Jordá (Vicepresident 1er del Consorci).
 Vicent Muñoz Jordá, vocal (Vicepresident 1er del Consorci).
 Elba María Montes Vadillo, vocal (Gerent del Consorci).
 Eduardo Balaguer Pallás, vocal (Secretari del Consorci), actuarà com a suplent el
Sr. Rubén Gomar Morant ( Sotssecretari-Interventor del Consorci).
 Jorge García Hernández, vocal (Interventor del Consorci),actuarà com a suplent el
Sr. Rubén Gomar Morant ( Sotssecretari-Interventor del Consorci).
 Rubén Gomar Morant, vocal (Sotssecretari-Interventor del Consorci).
 Margarita Pérez Asensi, secretaria de la mesa (Técnica d’Administració General del
Consorci), actuarà com a suplent Javier Ferri Navarro ( Administratiu del Consorci).

SEGON. Comunicar als membres designats el seu nomenament com a membres de la
Mesa de Contractació Permanent.
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PRIMER. Modificar la constitució de la Mesa de Contractació Permanent com a òrgan
d'assistència a l’òrgan de contractació i designar als membres d’aquesta:

