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Expt: SP 1569/20 General 1351/20 
Ass: Proposta de petició d’autorització de bestreta de caixa fixa.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

VIST que en data 27/04/20, va ser sol·licitada la següent bestreta de caixa fixa:

Import total: 1.500 euros.
Empleat públic: Joana Moral Espinosa
Descripció de les despeses: Despeses per fer front a necessitats derivades del 
servei d’organització d’activitats culturals de la Biblioteca (material fungible per a 
tallers infantils, refrigeris per a presentacions, material de petit manteniment del 
centre. Contractació de xerrades, de conducció de clubs de lectura; material 
específic per decorar la biblioteca d’acord amb efemèrides o festes tradicionals i 
despeses diverses similars). ... i que, en tot cas, serviran per atendre les atencions 
corrents de caràcter periòdic o repetitiu, tals com: 
1)Dietes; 2) Despeses de locomoció; 3) Material d’oficina no inventariable; i, 4) 
Conservació 5) Treballs realitzats per altres empreses; i altres de similars 
característiques, totes elles, despeses del Capítol II-Béns corrents i de serveis 
delPressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Assentament comptable: 3805
Aplicació pressupostària: 05-3321-22609 ACTIVITATS BIBLIOTECA

VIST que en data 18/05/20, per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès es va aprovar l’autorització d’un pagament amb el caràcter de “bestreta 
de caixa fixa” (Número de Resolució d’Alcaldia-Presidència 2020/608).

VIST que en data 18/09/20, es va presentar per Joana Moral Espinosa, en la seva 
qualitat de tresorer habilitat, compte justificatiu, juntament amb els documents annexos 
que la suporten.

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe de la Intervenció 
municipal i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, aquesta Alcaldia-Presidència, en 
l’ús de les seves atribucions, 

RESOL:

PRIMER.- AUTORITZAR el compte justificatiu corresponent a la següent bestreta de 
caixa fixa:

Import total: 1.500 euros.
Empleat públic: Joana Moral Espinosa
Descripció de les despeses: Despeses per fer front a necessitats derivades del servei 
d’organització d’activitats culturals de la Biblioteca (material fungible per a tallers 
infantils, refrigeris per a presentacions, material de petit manteniment del centre. 
Contractació de xerrades, de conducció de clubs de lectura; material específic per 
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decorar la biblioteca d’acord amb efemèrides o festes tradicionals i despeses diverses 
similars). ... i que, en tot cas, serviran per atendre les atencions corrents de caràcter 
periòdic o repetitiu, tals com: 
1)Dietes; 2) Despeses de locomoció; 3) Material d’oficina no inventariable; i, 4) 
Conservació 5) Treballs realitzats per altres empreses; i altres de similars 
característiques, totes elles, despeses del Capítol II-Béns corrents i de serveis 
delPressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Assentament comptable: 3805
Aplicació pressupostària: 05-3321-22609 ACTIVITATS BIBLIOTECA

SEGON.- APROVAR els imports que resulten de l’execució de l’anterior bestreta de 
caixa fixa i que queden determinats pels següents imports totals:

Import total de la despesa executada: 1.499,60 euros.
Import total per reposar:        0,40 euros.

TERCER.- APROVAR la reposició dels fons amb aplicació a l’aplicació pressupostària 
16-342-22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i per l’import d’aquestes1.

QUART.- COMUNICAR la present resolució a Joana Moral Espinosa en la seva 
qualitat de tresorer habilitat.

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la Intervenció municipal i a la 
Tresoreria municipal de l’Ajuntament de La Rocal del Vallès, als efectes escaients.

1 Situació a 31 de desembre – Els fons no invertits que, en finalitzar l’exercici pressupostària, es trobin en poder 
dels respectius caixers, pagadors o habilitats, s’utilitzaran en el nou exercici pressupostari, per a les atencions 
inicials de la bestreta atorgada.
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