JOAN PIQUER HUERGA

DATA naixement: 21/06/1976. NATAL DE TORREBLANCA (CASTELLÓ).
ACTUALMENT, RESIDENT A VALÈNCIA.
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FORMACIÓ ACADÈMICA

Enginyer Superior Industrial, intensificació medi ambient. Universitat Politècnica de València.
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EXPERIÈNCIA LABORAL

Període Setembre de 2002-2008:
Cap de serveis, gestió indirecta de serveis públics de serveis de Neteja Viària i recollida de
Residus Sòlids Urbans. Municipis d’Alcalà de Xivert, Els Ports-Alt Maestrat, Mancomunitat de
Les Valls, Mancomunitat de la Baronia, Almenara, Càlig, Traiguera, La Jana, Canet Lo Roig,
Rossell, San Rafael del Riu, Eslida, Alt Palància. Posada en funcionament de les recollides
selectives d’envasos lleugers i cartró, obtenint les millors ratios de recollida selectiva en origen
del País València. Treball junt a les Administracions Públiques implicades (Ajuntaments,
Mancomunitats i Diputació de Castelló).
Responsable gestió indirecta de serveis públics Castelló i Nord província de València. Cap de
serveis gestió indirecta de serveis públics transferències de residus urbans (100.000 Tn/any),
província de Castelló i província de València.
Cap de serveis gestió indirecta de serveis públics transferències d’envasos lleugers (Nord
província de Castelló i Sud província de Castelló-Nord província de València). Cap de serveis
gestió indirecta de serveis públics eliminació controlada de residus urbans. Dipòsit controlat de
Vilafranca del Cid.
Construcció plantes de transferències de residus. Millora de la logística de gestió de residus
urbans. Període 2008-2010. Director Gerent cantera privada explotació d’àrids. Director
Gerent instal·lació restauració cantera mitjançant RCD’s.
Període 2 novembre 2010- Fins l’actualitat. Gerent Consorci residus C1, Nord de Castelló. Unió
de la GVA, els 49 Ajuntaments el Nord de la província de Castelló i la Diputació de Castelló.

Posada en funcionament de la millor xarxa d’ecoparcs de la Comunitat Valenciana. Recollida
selectiva en origen de més de 14.000 Tn en 2014, amb més d’un 99,5 % d’eficiència ambiental
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(reutilització-reciclatje-valorització alternativa). Implantació del “Si + recicles, -pagues”. Abast de
fins el 100 % d’us dels ecoparcs, per part dels residents. Reducció de les Tn que arriben a la
planta de tractament final.
Col·laboració de la xarxa d’ecoparcs del C1, per a desenvolupar la nova normativa estatal de
gestió informatitzada de RAEES. Posada en funcionament i implantació de millores en triatge,
compostatge, sense assumir sobrecostos econòmics respecte de l’adjudicació. Implantació de
la cultura i implantació de mesures de millora continua, en la gestió de residus urbans, any rere
any.
Foment i execució de més de 3000 visites per part de veïns a les instal·lacions del Consorci.
Transparència. Col·laboració amb agrupacions locals i ecologistes, com per exemple,
Ecologistes en Acció Vinaròs. Foment de les recollides selectives en origen en l’àrea geogràfica
del C1. Obtenció de les millors ratios Kg/(habxany) de la Comunitat Valenciana d’envasos i
cartró durant dos anys consecutius (2013-2014).
Col·laboració amb ajuntaments i Diputació de Castelló per a implantar de forma decidida la
recollida separada de matèria orgànica al C1, per primera vegada al Comunitat Valenciana:
Alcalà de Xivert, Càlig, Morella, Els Ports-Alt Maestrat.
Anàlisi del cicle integral dels residus urbans al C1. Anàlisi de les recollides selectives en origen
a tota la Comunitat Valenciana.
Col·laboració per a millora de les recollides selectives en origen a altres àrees geogràfiques de
la Comunitat Valenciana: Betxí, Vidre Castelló capital, entre les principals. Col·laboracions
puntuals amb el Consorci de residus C2 de la Comunitat Valenciana. Estudi d’altres possibles
col·laboracions: Vall d’Albaida. Millores gestió RCD’s municipals i urbans. Instal·lacions de
transferències i gestió final de RCD’s.
Període 2012-Fins l’actualitat.
Gerent Consorci residus C3/V1, de la Comunitat Valenciana. Unió dels 55 ajuntaments del Sud
de la provincia de Castelló, Nord de la Província de València, GVA, Diputació de Castelló,
Diputació de València. Implantació de millores en triatge, gestió d’olors i retractilat de rebuigs,
sense sobrecostos de gestió. Implantació de la cultura i implantació de mesures de millora
continua, en la gestió de residus urbans, any rere any.
Implantació gestió Transparència. Foment de les recollides selectives en origen. Anàlisi del
cicle integral dels residus al C3/V1. Àrees de millora. Col·laboració amb ajuntaments del
Consorci per a implantació raonada i raonable de la recollida selectiva de matèria orgànica:
Sagunt, Mancomunitat de Les Valls, Mancomunitat de La Baronia, Alt Palància, Acció
Ecologista Agró Sagunt.
Implantació de millores a la xarxa d’ecoparcs del Consorci C3/V1, per tal que abasten el
rendiment industrial i mediambiental del C1. Col·laboració amb altres Consorcis de la
Comunitat Valenciana, per a la millora global de la gestió de residus urbans. C3/V1
Col·laboració amb la GVA per a la millora global de residus urbans.
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ALTRES ESTUDIS DESENVOLUPATS I TREBALLS DUTS A TERME:

Ecoembes. Possibles millores conveni marc; Ecovidre. Possibles millores del conveni marc.
Cursos de prevenció de riscos laborals; Col·laboració en l’elaboració del mapa acústic de la
ciutat de València. UPV. Alternatives viables a la incineració de residus en la gestió de residus
urbans. Els efectes de les recollides selectives en origen i d’altres millores per tal de reduir els
%’s de rebuigs i millorar els cicles integrals de residus urbans.
Gestió de la qualitat de l’aire. Interrelació amb la gestió de residus urbans. La col·laboració
necessària entre àrees geogràfiques de la Comunitat Valenciana per a la gestió de residus
urbans. Autosuficiència i solidaritat interterritorial. Assistència a l’Aplec Ecologista de la
Comunitat Valenciana, celebrat a la Vall d’Albaida, a 2014, junt a Acció Ecologista Agró SaguntC3/V1. Gestió integral de residus a Catalunya. Gestió de punts forts i punts dèbils.
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IDIOMES:

Valencià parlat i escrit natal. Castellà parlat i escrit natal. Anglés nivell mig parlat i escrit.
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REFERÈNCIES D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ALTRES:

Alcaldies de Betxí, Cervera del Maestre, Càlig, Morella, Vilafranca del Cid, Mancomunitat de La
Baronia, Ajuntament d’Algimia d’Alfara, Mancomunitat de Les Valls, Alcalà de Xivert, Santa
Magdalena de Pulpis, Rossell, Els Ports-Alt Maestrat, Peñíscola, San Rafael del Río, Sagunt,
Jérica, Viver, Alquerías del Niño Perdido, Benicarló.
Diputació de Castelló. Representants al Consorci de residus C1 de Benicarló i Vinaròs, entre
d’altres. En general, tots els representants de la Junta de Govern dels Consorcis de residus C1
i C3/V1. President del Consorci de residus V5-Alcalde de Xàtiva, des de maig 2015. Acció
Ecologista Agró Sagunt. Ecologistes en Acció Vinaròs (visita individual amb ells a les
instal·lacions del C1). Retroalimentació. Inclusió de la societat del C1 en la millora continua de
la gestió dels residus urbans.
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