ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària
14 de maig de 2012
De 17.05 a 17.15
Sala de Govern
Membres assistents
Josep Maria Garzón Llavina, president
Joan Daví Mayol
Mireia Dionisio Calé
Feliu Guillaumes i Ràfols
Mercè Pérez Piedrafita
Ester Safont Artal

Tècnics
Ana Agüera Ponce
Ana Mª Gómez Jiménez
Antonio Martínez Martínez
Pilar Peire i Marí
José Quesada Tornero
Alicia Puig i Romagosa, secretària

Absents
Josep Monràs Galindo (s’excusa per l’absència)
Ana María Díaz Aranda

Presideix la sessió l’alcalde accidental, Josep Maria Garzón Llavina, en substitució de
l’Alcalde, que s’ha excusat per l’absència.

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Ampliació del lliurament en concepte de bestretes de caixa fixa
4. Mocions d'urgència
5. Torn obert de paraules

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern Local aprova l'acta de la sessió de 7 de maig de 2012.
2.- Correspondència
S’informa de les següent sentències:
- Núm. 72/2011 del Jutjat de Primera Instància e Instrucció, núm. 1 de Mollet del Vallès
que condena a Manuel Villarraso García, Cristel Vañó Gómez, David Rodríguez Solera,
Antonio Torres Plans, José Toro López, Raquel Herreros González, Eldel Oliveira
García i a Luis Santiago Blay Solís com autors de diverses faltes d’injuries lleus.
- Núm.574/2009 del Jutjat Contenciós Adminitratiu núm.15 de Barcelona, que
desestima el recurs presentat per Promosastre SLU
3.- Ampliació del lliurament en concepte de bestretes de caixa fixa
3.1.- Ampliació del llirament en concepte de bestreta de caixa fixa a nom de l'habilitada
d'Alcaldia.
Atès que la llei reguladora de les hisendes locals preveu, al seu article 171.3, la possibilitat
que per les atencions de caràcter periòdic o repetitiu els fons lliurats a justificar tinguin el
caràcter de bestretes de caixa fixa.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012 pel que es
designa la sra. Anna Maria Gómez Jiménez, Directora Gerent, com habilitada
perceptora dels fons a lliurar en concepte de bestreta de caixa fixa de la Alcaldia i se’n
determina l’import global a lliurar per aquest concepte.
Atès allò que es preveu al títol 8 de les Bases d’execució dels Pressupost general per a
2012.
Vist l’Informe de la Intervenció General.
Ateses les facultats conferides a la Junta de Govern Local per l’article 8.3 de les Bases
d’execució del Pressupost general per a 2012.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Ampliar l’import lliurat en concepte de bestreta de caixa fixa a l’Alcaldia en 512,08
EUR, amb càrrec a la següent partida del Pressupost municipal de 2012:

A0.9290.226.99

Despeses generals. Imprevistos i func. No classif.

512,08

TOTAL……………………………………………...

512,08

S'aprova per unanimitat
3.2.- Ampliació del lliurament en concepte de bestreta de caixa fixa a nom de
l'habilitada de Serveis Institucionals i Participació.
Atès que la llei reguladora de les hisendes locals preveu, al seu article 171.3, la possibilitat
que per les atencions de caràcter periòdic o repetitiu els fons lliurats a justificar tinguin el
caràcter de bestretes de caixa fixa.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012 pel que es
designa la sra. Pilar Peire Marí, Directora de Servei d’Acció Institucional i Participació,
com habilitada perceptora dels fons a lliurar en concepte de bestreta de caixa fixa de
l’esmentat servei i se’n determina l’import global a lliurar per aquest concepte.
Atès allò que es preveu al títol 8 de les Bases d’execució dels Pressupost general per a
2012.
Vist l’Informe de la Intervenció General.
Ateses les facultats conferides a la Junta de Govern Local per l’article 8.3 de les Bases
d’execució del Pressupost general per a 2012.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Ampliar l’import lliurat en concepte de bestreta de caixa fixa al departament de Servei
d’Acció Institucional i Participació en 957,36 EUR, amb càrrec a les següents partides
del Pressupost municipal de 2012:
B1.1691.222.05
B1.1691.226.99
B2.1692.220.01

Serv. missatgeria. Relacions Institucionals i protocol
Despeses generals. Relacions Ciutadanes
Premsa, revistes, llibres i altres publ. Com. i premsa

194,40
720,00
42,96

TOTAL……………………………………………..

957,36

S'aprova per unanimitat
3.3.- Ampliació del lliurament en concepte de bestreta de caixa fixa a nom de
l'habilitada de Serveis Generals, Innovació i Planificació.
Atès que la llei reguladora de les hisendes locals preveu, al seu article 171.3, la possibilitat
que per les atencions de caràcter periòdic o repetitiu els fons lliurats a justificar tinguin el
caràcter de bestretes de caixa fixa.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012 pel que es
designa la sra. Ana Agüera Ponce, Directora de Serveis Generals, Innovació i
Planificació, com habilitada perceptora dels fons a lliurar en concepte de bestreta de
caixa fixa de l’esmentat servei i se’n determina l’import global a lliurar per aquest
concepte.
Atès allò que es preveu al títol 8 de les Bases d’execució dels Pressupost general per a
2012.
Vist l’Informe de la Intervenció General.
Ateses les facultats conferides a la Junta de Govern Local per l’article 8.3 de les Bases
d’execució del Pressupost general per a 2012.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
Ampliar l’import lliurat en concepte de bestreta de caixa fixa al departament de Serveis
Generals, Innovació i Planificació en 49.320 EUR, amb càrrec a les següents partides
del Pressupost municipal de 2012:
D1.9310.226.11
D2.9203.162.00
D3.4940.220.02

Despeses publicació anuncis oficials. S. Generals
Formació i perfeccionament del personal
Material Informàtic no inventariable. Noves
Tecnologies i comunicacions

35.200
8.120
6.000

TOTAL……………………………………………...

49.320

S'aprova per unanimitat
4.- Mocions d'urgència
No n'hi ha.

5.- Torn obert de paraules
No n'hi ha.

L’alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde acctal.

