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Consorcio Plan Zonal de Residuos 5, Área de Gestión V4 

Anunci�del�Consorcio�Plan�Zonal�de�Residuos�5,�Área�de�
Gestión�V4�sobre�aprovació�de�nitiva�de�l’òrgan�consultiu�
“Consell�de�participació�ciutadana�del�CRiV”�i�les�seues�
normes�d’organització�i�funcionament.

ANUNCI

Finalitzat el termini d’exposició al públic de l’aprovació inicial de 
l’òrgan consultiu: Consell de participació ciutadana del CRiV i les 
seues normes d’organització i funcionament, sense que s’hagen 
presentat al·legacions al mateix, en virtut de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern del CRiV en sessió celebrada el dia 2 de desembre 
de 2021, es publica el mateix així com el text complet de les normes, 
que�passen�automàticament�a�de�nitives:

“4. Expedient 54/2021. Creació del Consell de participació i apro
vació inicial de les seus normes d’organització i funcionament.

Vist l’expedient 54/2021 que es tramita per a la creació del Consell 
de Participació Ciutadana i la regulació del seu funcionament.

Vist l’informe de Secretària.

Vist que s’ha efectuat la consulta pública prèvia de les normes regu
ladores de la composició i funcionament del Consell de participació 
del Consorci Ribera i Valldigna, CRiV, mitjançant la publicació en el 
portal web del Consorci i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica, 
romanent exposades al públic durant un termini de 45 dies naturals, 
comptadors�des�del�dia�31�de�juliol�de�2021��ns�al�dia�13�de�setembre�
de 2.021, tant les normes de funcionament del Consell de participació 
ciutadana com la resolució de presidència número 72/2021, de 29 de 
juliol, sense que s’haja presentat cap escrit d’opinió dels subjectes i 
de les organitzacions més representatives potencialment afectades per 
la futura norma, ni s’haja formulat reparació, observació o al·legació 
de cap gènere

Atés el dictamen favorable de la Comissió de Govern del dia 16 
de setembre de 2021, la Junta de Govern, prèvia deliberació i per 
UNANIMITAT, acorda:

1r. Acordar l’aprovació de l’òrgan Consultiu; Consell de parti
cipació ciutadana del CRiV i les seues normes d’organització i 
funcionament.

2n. Que s’exposen al públic l’acord d’aprovació inicial per un 
termini de trenta dies hàbils, als efectes de reclamacions i sugge
riments,�mitjançant� anunci�en� el�Butlletí�O�cial�de� la�Província� i�
en el tauler d’anuncis del Consorci (així mateix es publicarà en la 
pàgina web).

3r. Que per al cas que no es formule cap reclamació es tinga per 
de�nitiu�este�acord�i�es�procedisca�a�l’exposició�pública�de�les�normes�
d’organització i funcionament.

4t. Autoritzar al Sr. President per a tota la resta que siga de rigor.

Consell de participació ciutadana del CRiV i les seues normes 
d’organització i funcionament

PREÀMBUL

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon 
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana estableix, 
en el seu títol V, el règim jurídic regulador de la participació ciutadana, 
amb l’objecte de promoure i fomentar la participació, tant individual 
com col·lectiva, en els assumptes públics, regulant les relacions de la 
Generalitat amb la ciutadania i amb les organitzacions i entitats que 
conformen la societat civil de la Comunitat Valenciana.

Segons les previsions d’aquesta Llei 2/2015, 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.

El Consorci Ribera i Valldigna, CRiV, és l’entitat pública competent 
en�el�desenvolupament�de�les�previsions�de�plani�cació�en�matèria�
de residus urbans contingudes en el Pla Zonal 5 de la Comunitat 
Valenciana, Àrea de Gestió V4. El CRiV presta 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.

Resulta� per� tant� necessari� con�gurar� 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��nalitat�d’impulsar�
la trobada entre el CRiV, la societat civil i la ciutadania, facilitant 
la seua comunicació.

Aquest camí cap a la democràcia deliberativa que entén que la millor 
decisió sempre és la dialogada, fruit de l’argumentació pública que 
utilitza el coneixement per a convèncer i no fuig, sinó que busca el 
contrast de la diversitat i la crítica creuada i que, per tant, avança cap 
a la codecisió en aquells àmbits en què hi ha experiències madures, 
consolidades i organitzades de la societat civil.

Article�1.�Objecte,�naturalesa�jurídica�i��nalitat.

1. És objecte del present regular el Consell de Participació Ciutadana 
del Consorci Ribera i Valldigna (d’ara endavant, Consell de Partici
pació Ciutadana del CRiV).

2.� El�Consell�de�Participació�Ciutadana�del�CRiV�es�con�gura�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��nalitat:

a) Propiciar el reconeixement i la visibilitat dels moviments associ
atius 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.

Article 2. Funcions.

Son funcions del Consell de Participació Ciutadana del CRiV:

a) Canalitzar la participació efectiva de la ciutadania i col·lectius 
en l’adequada gestió dels residus, especialment en relació amb la 
valorització i eliminació.

b) Elevar als òrgans del Consorci les propostes que es consideren 
convenients, sense perjudici de la capacitat de decisió dels mateixos.

c) Informar aquelles qüestions que els òrgans de govern del CRiV 
promoga en matèria de les seues competències. Els informes del 
Consell de Participació Ciutadana del CRiV seran de caràcter 
facultatiu i no vinculants.

d) Avaluar l’execució de polítiques que es desenvolupen en matèria 
de participació ciutadana i foment de l’associacionisme.

e) Debatre, preparar i proposar al CRiV accions en matèria de residus 
generats en l’àmbit domèstic pels ciutadans.

f)  Col·laborar en el disseny i execució d’actuacions en matèria 
de residus per a fomentar la participació i l’enfortiment del teixit 
associatiu al voltant del CRiV.

g) Establir vies de col·laboració amb altres òrgans de participació de 
la ciutadania existents en altres consorcis de residus i altres entitats 
de la Comunitat Valenciana.

h) Crear les comissions tècniques i grups de treball que estime 
necessàries per a la realització de les funcions assignades.

Les propostes, acords, informes o recomanacions dels òrgans del 
Consell de Participació Ciutadana del CRiV es canalitzaran per la 
persona titular de la Presidència

Article 3. Composició i estructura

1. Són òrgans del Consell de Participació Ciutadana del CRiV:

a) La Presidència.

b) La Vicepresidència

c) El Ple.

d) La Secretaria.
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En la composició del Consell s’haurà de garantir el principi de 
representació equilibrada entre dones i homes, i el principi de 
territorialitat.

Article 4. El Ple

1. El Ple del Consell de Participació Ciutadana del CRiV, integrat per 
la Presidència, la Vicepresidència i les vocalies, a més d’una Secretaria, 
és l’òrgan superior de decisió i de formació de la voluntat del Consell, 
a què se li atribueixen les funcions establides en l’article 2.

2. El Ple es reunirà en sessió ordinària una vegada a l’any en la 
data que en la sessió de constitució del Consell es determine. Les 
convocatòries les efectuarà la Presidència amb un mínim de set dies 
hàbils� d’antelació,� i��xarà�necessàriament� l’ordre� del� dia,� l’hora�
i el lloc de celebració. La persona titular de la Presidència pot 
convocar els membres del Consell de Participació Ciutadana per a 
realitzar reunions extraordinàries sempre que ho estime necessari o 
convenient i, en tot cas, a petició d’un nombre de vocals del Consell 
de Participació Ciutadana que represente com a mínim un terç de la 
totalitat dels membres.

3. Les reunions del Ple podran celebrarse per mitjans electrònics, 
sempre que s’assegure la identitat dels membres o dels i de les seues 
suplents, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què 
aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació 
entre les persones participants en temps real i la disponibilitat dels 
mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos entre 
els mitjans electrònics vàlids les videoconferències. La Secretaria del 
Consell de Participació Ciutadana del CRiV adoptarà les mesures 
pertinents per a garantir la unitat de l’acte.

4. Per a la vàlida constitució del Ple, inclosa la sessió constituent, 
serà necessària la presència de les persones titulars de la Presidència 
o de qui la substituïsca, de la Secretaria i de la meitat, almenys, dels 
seus membres.

5. Podran assistir a les sessions del Ple del Consell de Participació 
Ciutadana del CRiV, amb veu però sense vot, aquelles persones a 
títol individual o en representació d’institucions que la Presidència 
del Consell de Participació Ciutadana considere oportú que assis
tisquen per la seua competència o el seu especial coneixement dels 
assumptes a tractar.

6.� Per�a�l’adopció�d’acords�serà�su�cient�la�majoria�simple�dels�vots�
dels membres assistents, dirimint els empats el vot de qualitat de la 
Presidència del Consell de Participació Ciutadana del CRiV. El vot 
serà individual, i pot ser a més ser secret quan ho sol·licite qualsevol 
dels membres assistents o així ho acorde la Presidència. La persona 
que ostente la Secretaria no tindrà dret de vot.

Article 5. La Presidència

1. La Presidència, correspondrà a la persona titular de la Presidència 
del CRiV.

2. La Presidència del Consell de Participació Ciutadana del CRiV 
exercirà les funcions següents:

a) Ostentar la representació del Consell de Participació Ciutadana.

b) Acordar les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordi
nàries,�així�com�la��xació�de�l’ordre�del�dia.

c) Presidir i alçar les sessions, moderar el desenvolupament dels 
debats i dirimir els empats en les votacions amb el seu vot de 
qualitat.

d) Totes les altres que se li assignen.

3. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, la 
presidència serà exercida per la persona que exercisca la Vicepre
sidència .

Article 6. La Vicepresidència

La Vicepresidència correspondrà a la persona titular de la Vicepre
sidència encarregada de l’Àrea de sensibilització i ciutadania del 
CRiV.

En aquells supòsits en què orgànicament no s’haguera determinat la 
�gura�d’aquesta�Vicepresidència,�la�Vicepresidència�del�Consell�serà�
designada per la Presidència entre els titulars de les vicepresidències 
del CRiV.

Article 7. La Secretaria

1. Exercirà la Secretaria del Consell un funcionari o funcionària 
designat pel CRiV, anomenat a aquest efecte per la Presidència del 
Consell de Participació Ciutadana, amb veu però sense vot.

2. Són funcions de la Secretaria:

a) Estendre les actes de les sessions del Ple, autoritzades amb la seua 
�rma�i�el�vistiplau�de�la�Presidència,�i�donar�el�curs�corresponent�als�
acords que s’adopten.

b) Custodiar la documentació del Consell de Participació Ciuta
dana.

c)� Lliurar�certi�cacions�d’actes�i�acords.

d) Totes les altres que siguen inherents a la condició de secretari o 
secretària, d’acord amb la legislació sobre règim dels òrgans col
legiats de les administracions públiques.

Article 8. Les vocalies

1. Seran vocals del Consell de Participació Ciutadana:

a) Els titulars de les vicepresidències del CRiV encarregades de 
l’Àrea de gestió de residus i repercussió mediambiental, de l’Àrea 
d’ecoparcs i de l’Àrea econòmica. En aquells supòsits en què 
orgànicament�no�s’hagueren�determinat�aquestes��gures,�els�3�vocals�
seran designats per la Presidència entre els membres de la Comissió 
de Govern .

b) Tres representants dels territoris que integren el CRiV: Ribera 
Alta, Ribera Baixa i la Valldigna.

c) Un nombre de persones en representació d’entitats ciutadanes de 
l’àmbit territorial del CRiV no inferior a 8, ni superior a 10, de con
formitat amb el procediment establit en els articles de l’11 al 13.

Article 9. Nomenament de les vocalies

1. Les persones vocals del Consell de Participació Ciutadana es 
nomenen, a proposta de les seues respectives organitzacions o 
entitats, per la Comissió de Govern del CRiV.

Per a garantir la paritat de la composició de l’òrgan, les organit
zacions o entitats que formen part del Consell hauran de proposar 
dos representants, un home i una dona. Es designarà, per sorteig, 
les entitats la vocalia de les quals serà ostentada per una dona, de 
manera que s’aconseguisca la paritat en el Consell de Participació 
Ciutadana del CRiV.

2. Les vocalies a què es refereix l’article 8, apartats 1.a) I 1.b), seran 
proposades per la persona titular de Presidència del CRiV, d’acord 
amb el procediment establert en els articles de l’11 al 13, i nomenades 
per la Presidència del Consell de Participació Ciutadana.

Article 10. Composició de les vocalies en representació de les entitats 
ciutadanes

El conjunt de les vocalies ostentades per representants d’entitats 
ciutadanes donarà resposta a la riquesa i diversitat del teixit associatiu 
dins de l’àmbit territorial del CRiV, i inclourà els següents àmbits 
sectorials:

 Plataformes i organitzacions en defensa del medi ambient, el territori 
i el patrimoni cultural.

 Associacions veïnals: federacions, confederacions i associacions 
de defensa dels drets de veïns i veïnes.

 Altres entitats solidàries de voluntariat, així com coordinadores i 
organitzacions de defensa dels drets de les dones i altres col·lectius 
en els àmbits públics i privats.

Article 11. Presentació de candidatures

Les entitats que desitgen formar part del Consell de Participació 
Ciutadana del CRiV hauran de presentar la seua candidatura de 
conformitat amb les instruccions següents:

La candidatura podrà estar formada per una o dues organitzacions de 
manera conjunta i es presentarà a través d’un procediment telemàtic 
disponible en la pàgina web del CRiV (www.conriv.es). El termini 
per a presentar les candidatures serà d’un mes natural, a partir de 
l’habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures 
que haurà de durse a terme dins del mes següent a la constitució 
del Consorci.

L’òrgan de govern de cada entitat haurà, mitjançant un acord, d’au
toritzar la presentació de la candidatura, designant les persones que 
formaran part de la mateixa. Les candidatures inclouran el nom de 
dues persones, un home i una dona, als efectes de garantir el principi 
de paritat de gènere en la composició del Consell de Participació 
Ciutadana. En el cas que la candidatura siga conjunta, cada una de 
les organitzacions designarà a una de les dues persones garantint 
sempre el principi anteriorment citat.
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Article 12. Criteris de selecció de candidatures

1. Les entitats ciutadanes que formaran part del Consell de Participa
ció Ciutadana en representació del teixit associatiu es seleccionaran 
atenent els principis de diversitat i representativitat sectorial i ter
ritorial.

La decisió raonada es farà pública en el portal de Transparència del 
CRiV,�en�un�termini�màxim�de�15�dies�després�de�la��nalització�del�
termini de presentació de candidatures.

2. Es tindrà en compte la incidència de l’acció de l’entitat que pre
senta la candidatura, principalment en l’àmbit social, principalment 
l’àmbit�mediambiental�en�general�i�de�forma�especí�ca�en�la�gestió�
de Residus.

3. La diversitat territorial es tindrà en compte a l’hora de fer la 
selecció de manera que el territori del CRiV estiga convenientment 
representat.

Article 13. Elecció de representants

1. Després de la selecció de les candidatures que formaran part del 
Consell de Participació Ciutadana del CRiV, la presidència del CRiV 
designarà per sorteig les entitats la vocalia de les quals serà ostentada 
per�una�dona,�a���de�complir�amb�el�principi�de�paritat�de�gènere�en�
la composició del Consell.

2. La presidència del Consell elevarà proposta a la Comissió de 
Govern del CRiV, que procedirà al nomenament de les persones 
que ostentaran les vocalies titulars i suplents en representació de les 
entitats ciutadanes del Consell de Participació Ciutadana del CRiV.

Article 14. Cessament en les vocalies

El cessament de les persones que ostenten les vocalies podrà produ
irse per alguna de les causes següents:

1. Per renovació del Consorci

2. Per cessament en el càrrec per raó del qual es va efectuar el 
nomenament.

3. Per voluntat pròpia.

4. Per dissolució de l’entitat a què representen.

5.� Per�tres�absències�consecutives�i�injusti�cades�a�les�sessions�del�
Ple, apreciada per la Secretaria del Consell de Participació Ciutadana 
i acordada pel Ple per majoria absoluta.

6. Per defunció o incapacitat declarada judicialment.

Article 15. Comissions tècniques i grups de treball

El Ple del Consell podrà crear comissions tècniques i grups de 
treball. Les comissions de treball que es creen poden tindre caràcter 
permanent o poden crearse per al tractament de qüestions especí
�ques.�Als�grups�de�treball�podrà�incorporar-se�personal�funcionari�
de les entitats integrades en el CRiV o altres persones expertes en 
les matèries que es tracten.

La seua composició i funcionament s’ establirà en l’acord de creació, 
podent participar personal tècnic del Consorci, especialistes i en tot 
cas, formaran part les associacions o entitats del Ple del Consell de 
Participació�Ciutadana�els��ns� dels� quals� estan� relacionat� amb� la�
matèria a tractar.

La Presidència de cada comissió la ostentarà el membre de la 
Comissió de Govern que designe la Presidència del Consorcio. 
Actuarà como Secretaria/a a los solos efectes d’alçar acta el membre 
que designe la Presidència de cada comissió entre els membres de 
la mateixa.

Article 16. Mitjans personals i materials

El CRiV facilitarà al seu Consell de Participació Ciutadana els 
mitjans personals i materials necessaris per a l’adequat compliment 
de les seues funcions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència econòmica en la dotació de despeses

S’haurà�dotar�de�crèdit�su�cient�el�capítol�de�despesa�corresponent�
per al funcionament del Consell de Participació Ciutadana del CRiV 
dins dels pressuposts anuals del CRiV.

Segona. Habilitació normativa.

Es faculta al president del CRiV per a dictar els actes i disposicions 
necessaris per al desenvolupament i l’execució d’aquestes normes 
de funcionament.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el període corporatiu en el que s’aproven estes normes de funci
onament l’anunci al que es refereix l’article 4 es realitzarà dins del 
mes següent de l’entrada en vigor del presente reglament

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. Supletorietat
En allò no previst per aquestes normes, el Consell de Participació 
Ciutadana es regirà per les disposicions que en matèria d’òrgans 
col·legiats establisca la normativa reguladora del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

SEGONA. Entrada en vigor

Aquestes normes de funcionament del Consell de Participació 
Ciutadana del CRiV entraran en vigor a partir de l’aprovació de la 
Comissió de Govern del CRiV. “

Contra l’acord indicat es podrà interposar recurs contencions
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà 
a�la�publicació�d’aquest�edicte�al�Butlletí�O�cial�de�la�Província�de�
València.

Guadassuar, 21 de juny de 2022.—El president, Salvador Montañana 
Sanz.
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