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RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA SOBRE CONTRACTACIÓ Y MANTENIMENT DE 
“TARJETA MÁS CERCA” DE SOCIETAT ESTATL DE CORREUS Y TELÈGRAFS 
S.A. (CORREUS).

Atès que el servei postal assignat al Consorci ha estat finalitzat per la separació 
de la facturació que aquest Consorci mantenia amb l’Ajuntament de Xàtiva, ha motivat 
a la recerca de una nova mesura de contractació amb Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos S.A. (en endavant  Correos) per a donar eixida a les notificacions i demés 
necessitats postals del Consorci.

Es contracta un servei ofertat per  Correos anomenat “Tarjeta Más Cerca”, el 
qual funciona com una targeta de prepagament, descomptant-se sobre el saldo del 
compte assignat les despeses dels serveis postals realitzats per part, en aquest cas 
del Consorci.  Aquest  Consorci  tindrà una targeta física amb un nombre de compte 
assignat, del qual s’abonarà a Correos la despesa realitzada in situ.

Atès al caràcter repetitiu de les transaccions amb Correos, es disposarà d’una 
bestreta de caixa fixa inicial de 1.500 € per a l’apertura del compte amb Correos. 

Segons l’article  109  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes 
Locals  2/2004 de 5 de març, per a les atencions de caràcter periòdic o repetitiu, els 
fons  lliurats  a  justificar  podran  tindre  el  caràcter  de  bestretes  de  caixa  fixa.  Els 
perceptors d'aquests fons quedaran obligats a justificar  l'aplicació de les quantitats 
percebudes al llarg de l'exercici pressupostari en què es va constituir la bestreta.

Atès el caràcter de contracte menor d’aquest producte, recau en competència 
del Sr. Gerent la contractació del servei amb  Correos, empresa que te l’exclusivitat 
dels serveis postals.

Vista  l'existència  de  crèdit  suficient  en  el  pressupost  de  2016,  segons  RC 
número 220160001615, de 300 euros per al 2016.

Vista la proposta de gerencia sobre contractació i manteniment de «Tarjeta más 
cerca» de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A., de data 23 de desembre de 
2016

Vista la fiscalitzció favorable de la intervenció del Consorci

Aquesta gerència RESOL:
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PRIMER.- Aprovar  l’autorització,  contractació  y  manteniment  de  “TARJETA  MÁS 
CERCA” de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. (Correos).

SEGON.- Aprovar una bestreta de caixa fixa inicial de 1.500 € per a l’apertura de dit 
producte de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. (Correos), abonant per al 
mes següent la despesa realitzada al mes anterior.

TERCER.- Assignar a la responsabilitat del Sr. Gerent la bestreta de caixa fixa.
   

El gerent,                                                         Done fe
Sergi Pérez Serrano                 El secretari,

    Eduardo Balaguer Pallás

Xàtiva, document signat electrònicament al marge a la data de la mateixa.
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