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Resultant necessari configurar el Consell de Participació Ciutadana del CRiV
com a òrgan col·legiat i com un autèntic espai de debat i col·laboració del conjunt de
les institucions i entitats ciutadanes dins del seu àmbit territorial, amb la finalitat
d’impulsar la trobada entre el CRiV, la societat civil i la ciutadania, facilitant la seua
comunicació.
Atès que el procediment per a l'aprovació de les normes és el mateix que per
als Reglaments previst en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 65 i 70.2 i 82, 123 i 126
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 -ROF i l’article 9
dels Estatuts.
Considerant el que assenyala l’article133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú, en relació a la participació dels ciutadans en
el procediment d’elaboració de Reglaments.
Atès que la comissió de govern, en exercici de la seua funció de preparació
dels assumptes que han de ser sotmesos a deliberació de la junta, va proposar a
esta presidència la consulta prèvia de les normes per a demanar l’opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per
esta norma.
En virtut de les facultats que m’atorga l’article 11.i dels Estatuts del CRIV
acorde;
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Atès que el Consorci Ribera i Valldigna, CRiV, és l’entitat pública competent
en el desenvolupament de les previsions de planificació en matèria de residus
urbans contingudes en el Pla Zonal 5 de la Comunitat Valenciana, Àrea de Gestió
V4, prestant als ciutadans dels seus 51 municipis i 3 entitats locals menors els
serveis de tractament i eliminació dels residus urbans en massa, el tractament de la
fracció orgànica selectiva, els residus verds, els residus de construcció i demolició i
els residus voluminosos, així com la gestió de la xarxa consorciada d'ecoparcs per a
la recollida selectiva de residus domèstics.
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De conformitat amb les previsions de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana; el Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió
del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana, s’estableix l’obligatorietat de
que els consorcis i ens locals competents dels serveis de valorització i eliminació de
residus domèstics i assimilables han de disposar d’un Consell de Participació
Ciutadana.
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PRIMER.- Efectuar la consulta pública prèvia, a través de la publicació en el
portal web del Consorci Ribera i Valldigna, CRiV, i en el tauler d’anuncis de la seu
electrònica, de les normes reguladores de la composició i funcionament del
Consell de participació del CRiV en la que durant el termini de 45 dies naturals
des de la publicació al tauler d’anuncis es demanarà l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma al
voltant de:

Ho mana i firma el Sr. President, el que com a secretària, Mª Jesús Dasí Dasí,
done fe als efectes de transcriure la present al llibre de Resolucions.
Guadassuar, data de la signatura electrònica.
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a) Els problemes que se pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles soluciones alternatives reguladores i no reguladores.
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