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EDUARDO BALAGUER PALLÀS, SECRETARI DEL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS DEL PLA ZONAL V5
CERTIFIQUE:
Que la Comissió de Govern, en sessió ordinària Nº CG/2020/1, celebrada
el dia 29 de gener de 2020, va adoptar l’acord que, amb l'excepció prevista
en 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, que en extracte i, a resultes de l'aprovació de l'acta,
transcriu el següent:

<<3.- (EXP. 38/2016) RENOVACIÓ DE LA RECONFIGURACIÓ TRANSITORIA
Pel Sr. President procedeix a explicar l’informe proposta fiscalitzat per la
Interventora, i que per a constància en acta es transcriu literalment a
continuació.
El Sr. President informa, en relació a aquet punt, de l’escrit presentant per
registre de entrada nº 2020-E-RC-14, de 17 de gener de 2020, per Sergi Pérez
Serrano oferiment de recolzament i assistència al President durant la vacant en
l’òrgan de Gerència.
El Sr. Piquer manifesta que es una solució temporal i demana que s’exploren
les vies possibles per a aquest assistència.
El Sr. President proposa esmenar aquest punt en el sentit que s’incorpore al
mateix la petició a la Direcció de lnstitut Valencià d'Art Modern (IVAM),
organisme on actualment presta serveis el Sr. Sergi Pérez Serrano, qui fins
juliol últim fora gerent d'aquest Consorci de residus de l'àrea V5, en el sentit
d'autoritzar la prestació de serveis d'assistència a la Presidència del Consorci,
en règim de col·laboració o baix qualsevol formula valida en dret, pel temps
mínim imprescindible fins la selecció i nomenament del nou gerent, la qual cosa
es preveu que ocórrega en un breu termini de temps, tot i entenent que la
Generalitat Valenciana es l'Administració a la que està adscrita el Consorci i
que, per tant, el règim de col·laboració mitjançant la cessió de personal seria
plenament factible.
<< PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE LA RECONFIGURACIÓ TRANSITORIA
DEL RÈGIM DE DELEGACIONS DEL GERENT EN EL PRESIDENT.
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DE LA DELEGACIÓ EN EL PRESIDENT DE LES FUNCIONS DE GERÈNCIA

<<Primer.- Atribuir al càrrec de Gerent del Consorci, don Sergi Pérez
Serrano, les següents funcions:
a) L'execució dels acords dels òrgans col·legiats.
b) Direcció efectiva dels serveis o instal·lacions del Consorci, així com la
inspecció i control directe dels mateixos.
c) La contractació d'obres, serveis, subministraments i assistència tècnica
que li delegue la Comissió de Govern.
d) Contraure despeses i ordenar pagaments, per delegació de la Comissió
de Govern, d'acord amb els límits fixats per aquesta.
i) Direcció efectiva del personal del Consorci, incloent-se expressament
les atribucions relatives a adscripció als llocs de treball, formació i
promoció de personal.
f) Mantenir un contacte permanent amb els responsables executius de les
institucions i entitats integrants del Consorci a fi de garantir la màxima
coordinació funcional.
g) Promoure la participació dels agents econòmics i socials en totes les
qüestions relacionades amb la reducció, la valorització i l'eliminació de
residus.
h) Impulsar i desenvolupar programes de formació ambiental, informació,
sensibilització i conscienciació social en l'àmbit dels residus.
i) Adoptar totes aquelles mesures d'ordre intern que garantisquen el
correcte funcionament del Consorci en tots els àmbits de la seua activitat,
informant al president de l'Assemblea.
j) Supervisar la gestió econòmica i administrativa del Consorci, ajustant-se
a les normes que exigeix la naturalesa pública del Consorci.
k) Elaborar el projecte de pressupost anual i les seues modificacions, si
escau.
l) Constituir, entre l'estructura de personal del Consorci, les comissions de
treball que crea oportunes per a un millor funcionament del Consorci.
m) Les altres funcions que l'Assemblea li atribuïsca.
Segon.- Revocar i deixar sense efecte les delegacions conferides per la
Comissió de Govern en la Presidència en sessió de data 6 de juliol de
2016 i, en el seu lloc, delegar en la Gerència les següents atribucions que
els Estatuts atorguen a la Comissió de Govern, “Realització de contractes
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Atès l’escrit de data 12 de juliol de 2019 amb RGE nº 226/2016, presentat per
Sergi Pérez Serrano, pel qual manifesta la renúncia com a gerent del COR, pel
seu nomenament con a gerent de l’Institut d’Art Modern (IVAM) de la
Generalitat Valenciana, amb efectes del dia 13 de juliol de 2019.
Vist l’acord de la Comissió de Govern del Consorci de 19 d’octubre de 2016,
sobre assignació d’atribucions a la Gerència del Consorci de conformitat amb
l’establert en les estatuts, pel qual, s’acordà:

menors així com l'autorització, disposició i ordenació de despeses, en
funció dels crèdits previstos en el Pressupost, relacionats amb aquests
contractes menors”. La delegació comportarà, tan mateix, dintre dels límits
del contracte menor, l’autorització de despesa a càrrec de Vytrusa, com a
concessionària, dintre de la campanya de divulgació i conscienciació que
forma part integrant del projecte de gestió.
Tercer.- De les resolucions que dicte la Presidència en aquestes matèries
haurà d'adonar a la Comissió de Govern i a l'Assemblea en la següent
sessió que aquestes celebren.>>
Vist l’acord de la Comissió de Govern nº 2019/CG/5 de 23 de juliol de 2019,
que en sessió extraordinària, aprovà revocar el règim d’atribucions de la
Gerència, assignades per acord de la Comissió de Govern de 19 d’octubre de
2016 i delegà transitòriament en la Presidència totes les atribucions que tenia
atribuïdes la Gerència.
Atenent a que la vacant en l’òrgan de Gerència perdura en el temps i que es fa
necessari seguint prenent decisions de gestió ordinària.
Considerant que la competència per a la determinació de les atribucions de la
Gerència correspon a l’Assemblea General de Consorci, que es va constituir a
l’Assemblea General extraordinària nº 2019/AG/2, de 24 d’octubre de 2019.

Vista la proposta formulada en aquest sentit per la Presidència, juntament amb
l'emena plantejada, la Comissió de Govern del Consorci, per unanimitat dels
catorze membres presents, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Renovar, transitòriament, la delegació en la Presidència de les
atribucions que tenia atribuïdes la Gerència, i que són les següents:
a) L'execució dels acords dels òrgans col·legiats.
b) Direcció efectiva dels serveis o instal·lacions del Consorci, així com la
inspecció i control directe dels mateixos.
c) La contractació d'obres, serveis, subministraments i assistència tècnica
que li delegue la Comissió de Govern.
d) Contraure despeses i ordenar pagaments, per delegació de la Comissió
de Govern, d'acord amb els límits fixats per aquesta.
i) Direcció efectiva del personal del Consorci, incloent-se expressament
les atribucions relatives a adscripció als llocs de treball, formació i
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Davant la vacant de Gerent i als efectes de donar continuïtat a l’exercici de les
competències ordinàries d’aquest, es necessari i urgent renovar la
reconfiguració temporal de les competències de la Gerència en la Presidència.

SEGON.- Sol·licitar a la Direcció de l’institut Valencià d'Art Modern (IVAM),
organisme on actualment presta serveis el Sr. Sergi Pérez Serrano, qui fins
juliol últim fora gerent d'aquest Consorci de residus de l'àrea V5, que autoritze a
aquest empleat públic la prestació de serveis d'assistència a la Presidència del
Consorci, en règim de col·laboració o baix qualsevol formula valida en dret, pel
temps mínim imprescindible fins la selecció i nomenament del nou gerent, la
qual cosa es preveu que ocórrega en breu termini, tot i entenent que la
Generalitat Valenciana es l'Administració a la que està adscrita el Consorci i
que, per tant, el règim de col·laboració mitjançant la cessió de personal seria
plenament factible, sense perjudici de qualsevol altre que s'entenga més
convenient.
TERCER.- Donar compte a l’Assemblea del Consorci en la primera sessió que
celebre.
QUART.- Notificar el present acord al Director de l’Institut Valencià d'Art
Modern i publicar el contingut d’aquest acord al portal de transparència del
Consorci per a la gestió de residus pla zonal V5..>>
El Sr. Piquer manifesta que es una solució temporal i demana que s’exploren
les vies possibles per a aquest assistència.
El Sr. Muñoz demana que s’exploren altres vies de col·laboració per a fer
efectiva l’assistència proposada.
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promoció de personal.
f) Mantenir un contacte permanent amb els responsables executius de les
institucions i entitats integrants del Consorci a fi de garantir la màxima
coordinació funcional.
g) Promoure la participació dels agents econòmics i socials en totes les
qüestions relacionades amb la reducció, la valorització i l'eliminació de
residus.
h) Impulsar i desenvolupar programes de formació ambiental, informació,
sensibilització i conscienciació social en l'àmbit dels residus.
i) Adoptar totes aquelles mesures d'ordre intern que garantisquen el
correcte funcionament del Consorci en tots els àmbits de la seua activitat,
informant al president de l'Assemblea.
j) Supervisar la gestió econòmica i administrativa del Consorci, ajustant-se
a les normes que exigeix la naturalesa pública del Consorci.
k) Elaborar el projecte de pressupost anual i les seues modificacions, si
escau.
l) Constituir, entre l'estructura de personal del Consorci, les comissions de
treball que crea oportunes per a un millor funcionament del Consorci.
m) Les altres funcions que l'Assemblea li atribuïsca.

El Sr. Secretari comenta la possibilitat de la col·laboració entre la Generalitat
Valenciana i el Consorci..>>
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 vist- i- plau el President.
Xàtiva, a la data de la signatura electrònica.
Vist-i-plau,
EL PRESIDENT,
Roger Cerdà i Boluda
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El SECRETARI,
Eduardo Balaguer Pallà

