
RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA SOBRE CONTRACTACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS ENMARCADES EN LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I 

DIVULGACIÓ

Atés que s'ha aprovat el pressupost prorrogat per a l'exercici 2016, amb els crèdit 
inicials del pressupost de l'exercici 2015.

Atés l’acord de la Junta de Govern de juliol de 2012 on s’establix el següent 
procediment per a la utilització dels recursos destinats a comunicació i divulgació:

1.  Petició  o  proposta  del  patrocini/publicitat,  comunicació,  divulgació  del 
Consorci o de les seues activitats o missatges (pot ser d’ofici per part del Consorci 
donades les necessitats  de comunicació  i  divulgació  o  a  sol.licitud  de tercers que 
proposen alguna acció)

2. El Consorci remitirá a Porter Novelli tota la informació sobre la iniciativa.
3.  Porter  Novelli  elaborará  una  valoració  inicial  sobre  la  conveniència  de 

l’actuació. En el document s’analitzará, entre altres aspecte, si es troba enquadrada en 
les  àrea  d’acció,  si  es  puntual  o  té  continuitat  en  el  temps,  si  la  petició  ve  d’un 
particular o d’un col.lectiu, el públic que es va a beneficiar de la iniciativa (valoració 
quantitativa/qualitativa), si el cost es proporcional a l’esforç, retornament de l’acció, etc.

4.  Si  es  declinada,  es  remetrá  la  carta  model  on  s’explicará  amb detall  la 
imposibilitat de patrocinar l’acció i els motius (per example, que no s’ajusta al Pla de 
Gestió de Patrocini del Consorci u altres raons).

5. Si es acceptada, s’informará per Porter Novelli al Consorci en aquest sentit 
indicant l’analisi anterior realitzat per Porter Novelli  (valoració dels costos, retorn de 
l’acció, enaudrament de l’acció dintre dels objectius del Consorci, etc)

.Aprovació  de  la  despesa  y  contractació  per  part  del  Consorci  del 
patrocini/campanya  i  dels  mitjans  tècnics  necesaria  per  a  durla  endavant.  La 
competència per a l’aprovació de la despesa i contractació serà de la Presidència del 
Consorci per als contractes, la quantia dels quals en global no superen els 18.000 
euros +  IVA.  En cas contrari,  la  competència  serà  de la  Comissió  de Govern.  En 
l’acord s’indicarcà si la despesa es sufraga amb càrrec  a la partida existent en els 
presuupostos del  Consorci,  previa  retenció  de crèdit  o  amb càrrec  al  contracte de 
concesió amb Vytrusa, a la partida que el citat contracte té destinada a tal finalitat.

7. Firma del conveni/acord i establiment de protocol a seguir entre les parts.
8. Difussió en altres suports (web, mitjans de comunicació, etc)



.9. Informe de seguiment sobre el Patrocini/acció a realitzar per Porter Novelli  
amb  la  colaboració  del  patrocinat,  amb  l’objectiu  de  saber  el  retornament  i/o  la 
visibilitat de l’acció, que es rendirà a la Comissió de Govern.

Atés que la empresa encarregada de la comunicació i divulgació del Consorci 
ja no és PorterNovelli sinó Socialnova,

Donat que Socialnova aconsella la realització d'algunes accions com la difussió 
de  COR amb la  realització  de  visites  organitzades  a  la  Planta  de  Tractament  de 
Residus del Conosorci C3/V1 d'Algimia d'Alfara, per tal de donar a conéixer COR i de 
conscienciar a la població de que amb aquestes pràctiques ajudem al medi ambient i 
estalviem costos en la gestió dels residus.

Donat que s'ha sol.licitat la visita guiada a la Planta de Tractament i Eliminació 
de Residus del Consorci C3/V1 d'Algimia d'Alfara, per al municipi de Ràfol de Salem, 
per al dia 17 de febrer de 2017, amb desplaçament en autobús per a 50 persones i 
servei de catering.

Donat que en la resolució de la presidència núm. 16, de data 31 de març de 
2016,  sobre  l'autorització  de  la  despesa  del  servei  de  visites  guiades  a  les 
instal.lacions de la  Planta  de Tractament  i  Eliminació de RSU del  Consorci  C3/V1 
d'Algimia  d'Alfara  dins  de  la  campanya  de  comunicaicó  i  divulgació,  preveu  la 
mencionada contractació del servei, amb un cost de 395 € + Iva pel servei de guia 
prestat per 2 educadors durant la visita i amb un cost de 150 € + IVA pel servei de 
catering.

Vist el pressupost presentat per Instituto Imedes per la vsita guiada a la Planta 
de Tractament d'Algimia d'Alfara d'un grup d'adults del municipi de Ràfol de Salem en 
el que s'inclou 2 educadors ambientals (395€+Iva), l'autobús (342,20€+Iva), la gestió 
de la visita(50 €+Iva) i el catering (150€+Iva), informat favorablement per Socialnova, 
amb un cost total de 937,20 euros + IVA.

Vista la proposta de gerència de 21 desembre de 2016 sobre contractació de 
diverses actuacions enmarcades en la campanya de comunicació i divulgació.

Vista l’existència de crèdit suficient en el pressupost de 2016 en la partida de 
comunicació i divulgació



Vista la fiscalització de la intervenció del Consorci

Aquesta gerència RESOL:

PRIMER.- Autoritzar la visita d'un grup d'adults del municipi de Ràfol de Salem 
a la Planta de Tractament i Eliminació de Residus del Cosorci C3/V1 d'Algimia d'Alfara 
per al dia 17 de febrer de 2017, amb desplaçament en autobús per a 50 persones i 
servei de catering.

SEGON.- Aprovar  el  pressupost  presentat  per  Instituto  Imedes  per  la  vsita 
guiada a la Planta de Tractament d'Algimia d'Alfara d'un grup d'adults del municipi de 
Ràfol  de  Salem per  al  dia  17  de  febrer  de  2017,  en el  que s'inclou 2  educadors 
ambientals (395 €+Iva), l'autobús (342,20 €+Iva), la gestió de la visita(50 €+Iva) i el  
catering (150€+Iva), amb un cost total de 937,20 euros + IVA.

TERCER.- Encomanar  i  autoritzar  a  Vytrusa,  dins  de  la  Campanya  de 
Comunicació i  divulgació que forma part  del contracte de concesió d'obra pública i  
posterior  explotació  de  les  previsions  del  Pla  Zonal  V5,  la  contractactació  del 
pressupost anterior i que es detalla:

- Instituto Imedes,  per la  vsita  guiada a la  Planta de Tractament  d'Algimia 
d'Alfara d'un grup d'adults del municipi de Ràfol de Salem per al dia 17 de febrer de 
2017, en el que s'inclou 2 educadors ambientals (395 €+Iva), l'autobús (342,20 €+Iva), 
la gestió de la visita(50 €+Iva) i el catering (150€+Iva), amb un cost total de  937,20 
euros + IVA.

QUART-  Notificar el present acord a Vytrusa SA

CINQUÉ.-  Donar compte de l'acord a la  Comissió de Govern en la  primera 
sessió que es celebre.

El gerent, Done fe
El secretari,

Sergi Pérez Serrano                                   Eduardo Balaguer Pallás

Xàtiva, document signat electrònicament al marge
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