RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL
(IVACE), PER LA QUAL S'ENCARREGA AL MEDI PROPI PERSONIFICAT VALENCIANA
D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA) LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “SUPORT
EN LA GESTIÓ DE LES AJUDES INCLOSES EN EL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA MOBILITAT
EFICIENT I SOSTENIBLE (PROGRAMA MOVES)”.
RESULTANT
L'informe de data 8 de maig de 2019, del Departament d'Eficiència Energètica de l'IVACE, pel
qual es proposa l'encàrrec al medi propi personificat Valenciana d'Aprofitament Energètic de
Residus, S.A. (VAERSA) de la prestació del servei “Suport en la gestió de les ajudes incloses en
el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)”, i en el qual es
justifica la necessitat d'aquest.
CONSIDERANT
1. Que la societat mercantil Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA), de
conformitat amb l'article 4.2 de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de mesures
urgents per a agilitar l'exercici d'activitats productives i la creació d'ocupació, té la consideració
de medi propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat.
2. L'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix
que els poders adjudicadors podran organitzar-se executant de manera directa prestacions
pròpies dels contractes de serveis valent-se d'una altra persona jurídica diferent a ells, previ
encàrrec a aquesta, sempre que la persona jurídica que utilitzen meresca la qualificació jurídica
de medi propi personificat respecte d'ells, sense que aquest encàrrec tinga la consideració de
contracte.
En virtut del que es disposa en l'article 4.2 d) del Decret 4/2013, de 4 de gener del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'IVACE.
RESOLC
PRIMER.- Realitzar l'encàrrec de la prestació del servei “Suport en la gestió de les ajudes
incloses en el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)”, al
medi propi personificat Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A. (VAERSA), amb
un termini de vigència de 12 mesos a comptar des de l'1 de juny de 2019, o si escau, des de la
data de posada a disposició per part del Mig Propi Personificat del personal requerit.
SEGON.- Aprovar la despesa que correspon al present encàrrec per import de 74.687,29 euros
(import no subjecte a IVA), existint consignació adequada i suficient en el pressupost de
l'IVACE per a 2019 en la quantitat de 37.343,64 euros, quedant pendent la resta de la
consignació pressupostària per a l'exercici 2020.
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TERCER.- La realització del servei objecte de l'encàrrec es durà a terme de conformitat amb la
documentació annexa integrada pel Plec de condicions tècniques definitori de les condicions
de l'encàrrec i del seu pressupost.
QUART.- El present encàrrec podrà ser objecte de pròrroga en cas que les circumstàncies
relatives a la vigència del Pla MOVES requerisquen la formalització de la pròrroga.
La present resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la recepció de la
seua notificació, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat
contenciós administratiu competent d'acord amb els criteris establits en l'article 14 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
València,

Firmat per Rafael Climent González el
14/05/2019 13:22:01

EL PRESIDENT DE L'IVACE
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