
RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA AMB 
CÀRREC A LA PARTIDA DE COMUNICACIÓ

Atés que s’ha aprovat inicialment per l’Asemblea General del Consorci per a 
l’execució de les previsións del Pla Zonal de Residus V5, en sessió ordinària celebrada 
en Xàtiva el dia14 de desembre de 2016, el Pressupost General del Consorci per a 
l’exercici 2017.

Atés la base 11.3 del Pressupost General per a l'exercici 2017, on s’establix 
que totes les despeses imputables a l'aplicació pressupostària 170-222 “Divulgació i 
comunicació” o que finance Vytrusa dins de la Campanya de Comunicació i Divulgació 
del  contracte  de  concessió  d'obra  pública,  seguiran,  per  a  la  seua  aprovació,  el 
següent procediment:

1.- Petició de l'acció (d'un tercer o d'ofici per la empresa de comunicació del 
Consorci).  L'acció  haurà  d'acompanyar-se  de  pressupostos.  A  partir  de  que  les 
quanties a finançar siguen de 3.000 euros + IVA, s'aplicarà el  mateix règim que el 
Consorci regulat a la Base 11.4 i, assegurant-se que en el cas d'existir cofinanciació, la 
quantia total que obtinga el beneficiari no supere la despesa total.

2.-  En  el  cas  de  que  l'acció  siga  promoguda  per  un  tercer,  l’empresa  de 
comunicació del Consorci haurà de justificar la seua oportunitat mitjançant un informe, 
que s'inclourà a l'expedient.  Si  l'informe es negatiu, es remetrà als interessats una 
comunicació explicant amb detall la impossibilitat de patrocinar l'acció i el motius.

3.- La despesa a càrrec als pressupost del Consorci o autoritzant a Vytrusa a 
disposar de la partida de "Comunicació i  Divulgació" serà aprovada pel Gerent del 
Consorci, sempre que no supere el 18.000 euros +IVA. En cas contrari, l'expedient i 
l'òrgan competent per autoritzar la despesa es regirà pel la legislació en matèria de 
contractes.

4.- L'acord, que serà notificat a l'interessat, ha d'incloure la obligació de que es 
publicite el patrocini del Consorci.

5.-  En el  cas de que es patrocine a tercers, s'informarà per la empresa de 



comunicació la realització del patrocini i que s'ha publicitat el patrocini del Consorci 
(acompanynat-se de fullets informatius, etc.)

6.- Queda completament prohibida la utilització d'aquestos fons per a tot allò 
que no tinga a veure amb els objectius del Projecte de Gestió.

Atés que la empresa encarregada de la comunicació i divulgació del Consorci 
és Socialnova,

Donat  que  els  Ajuntaments  de  Vallés  i  Carrícola han  sol.licitat  la  visita  de 
l'ecoparc mòbil als seus municipis.

Donat que Socialnova aconsella la realització d'algunes accions com la difussió 
a través dels diferents mitjans de comunicació,  i  visites als municipis,  promocinant 
l'ecoparc mòbil, per tal de donar a conéixer COR i de concenciar a la població de que 
amb aquestes pràctiques ajudem al medi ambient i estalviem costos en la gestió dels 
residus.

Vist  el  pressupost  presentat  per  A  més  A  més  Serveis,  pel  servei  de 
coordinació,  monitoratge,  programació  i  seguiment  administratiu  de  la  visita  de 
l'ecoparc mòbil als municipis de Vallés i Carrícola, els dies 28 de gener i 4 de febrer de 
2017, informat favorablement per Socialnova, amb un cost de 430 euros + Iva.

Vista la proposta de la presidència de data 27 de desembre de 2017 sobre 
l'autorització de la despesa amb càrrec a la partida de comunicació i divulgació

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

Vista la fiscalització favorable de la intervenció del Consorci.

Aquesta presidència RESOL:



PRIMER.- Autoritzar la despesa de la visita de l'ecoparc mòbil als municipis de Vallés i 
Carrícola, els dies 28 de gener i 4 de febrer de 2017.

SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per A més A més Serveis,  pel servei de 
coordinació,  monitoratge,  programació  i  seguiment  administratiu  de  la  visita  de 
l'ecoparc mòbil als municipis de Vallés i Carrícola, els dies 28 de gener i 4 de febrer de 
2017, amb un cost de 430 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  X,  XI  y  XII,  àrea  de  gestió  2,  la 
contractactació del pressupost anterior i que es detalla:

-  Amés  Amés,   pel  servei  de  coordinació,  monitoratge,  programació  i 
seguiment  administratiu  de  la  visita  de  l'ecoparc  mòbil  als  municipis  de  Vallés  i  
Carrícola, els dies 28 de gener i 4 de febrer de 2017, amb un cost de 430 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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