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MEMÒRIA PER A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA I AUDIENCIA ALS CIUTADANS
EN LA TRAMITACIÓ DE LES NORMES QUE REGIRAN LA COMPOSICIÓ I
FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL CRIV
1. PROBLEMES QUE ES PRETENEN RESOLDRE AMB LA INICIATIVA
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 al 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.
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 les normes afecten a la representació dels territoris que integren el
CRiV: Ribera Alta, Ribera Baixa i la Valldigna. I a entitats ciutadanes de l’àmbit
territorial del CRiV, el que es pretén amb esta consulta prèvia és estes entitats
puguen participar des de la redacció inicial, abans de l’aprovació inicial per la Junta,
de les solucions per a nomenament de vocalies, composició de les mateixes en
representació de les entitats ciutadanes, nomenament, presentació de
candidatures, criteris de selecció, elecció dels representants.
2. NECESSITAT I OPORTUNITAT PER A LA SEVA APROVACIÓ
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, 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.
3. OBJECTIUS DE LA NORMA
Els objectius de la norma s’estableixen en article 1. Del projecte de normes
1. És objecte del present regular el Consell de Participació Ciutadana del
Consorci Ribera i Valldigna (d’ara endavant, Consell de Participació
Ciutadana del CRiV).
2. El Consell de Participació Ciutadana del CRiV es configura com un
òrgan consultiu del Consorci Ribera i Valldigna, fòrum de consulta i
com a espai de debat en material de participació ciutadana segons les
previsions de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, abans de 2020, i
de conformitat amb l’article 15 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del
Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus de la
Comunitat Valenciana.
3. El Consell de Participació Ciutadana del CRiV té com a finalitat:
a) Propiciar el reconeixement i la visibilitat dels moviments associatius
ambientals, socials, culturals i econòmics més rellevants dins de
l’àmbit territorial i competencial del CRiV.
b) Impulsar la trobada entre el CRiV, la societat civil i la ciutadania dins
del seu territori, facilitant la seua comunicació.
c) Afavorir la democràcia deliberativa i participativa així com
assessorar els òrgans de govern del CRiV en la presa de decisions i
acords.
d) Millorar la transparència, el govern obert, i una democràcia de
qualitat en l’àmbit del CRiV.
4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATORIES I NO
REGULATÒRIES
No es contemplen altres solucions alternatives o possibles.
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