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Ass: Proposta de petició d’autorització de bestreta de caixa fixa.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ATÈS que les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, contemplen en la base 70-Bestretes de caixa fixa, la possibilitat 
que s’autoritzin bestretes de caixa fixa, a fí d’atendre les atencions corrents de 
caràcter periòdic o repetitiu, tals com:

1) Dietes;
2) Despeses de locomoció;
3) Material d’oficina no inventariable;
4) Conservació i altres de similars característiques;
5) Treballs realitzats per altres empreses;
6) Subministraments;
7) Atencions benèfiques i assistencials; i,
8) Despeses diverses.

... totes elles despeses del Capítol II-Béns corrents i de serveis del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

ATÈS que en data 05/08/20, va ser sol·licitat per Sergio Raul Maida, en la seva 
qualitat de Responsable de Manteniment del Centre Esportiu Municipal de l’Àrea de 
Serveis i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, una bestreta 
de caixa fixa, per un import total de 1.500 euros.

VIST l’existència del corresponent assentament comptable, en la modalitat de 
Retenció de Crèdits (RC), amb número 7663, en l’aplicació pressupostària codificada 
amb el número 16-342-22000 ADMINISTRACIO DEL CEM del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, d’acord amb la regulació de 
l’article 169.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Examinada la documentació que s’acompanya 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 la següent bestreta de caixa fixa:

Import total: 1.500 euros.
Empleat públic: Sergio Raul Maida
Descripció de les despeses:
1) Despeses diverses CEM;
Assentament comptable: 7663
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Aplicació pressupostària: 16-342-22000 ADMINISTRACIO DEL 
CEM

SEGON.- INFORMAR a Sergio Raul Maida, en la seva qualitat de Responsable de 
Manteniment del CEM de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, que passa a ser anomenat tresorer habilitat i, en conseqüència, 
serà el responsable de la custòdia i la correcta execució de l’objecte, estarà obligat a 
justificar l’aplicació de les quantitats percebudes al llarg de l’exercici pressupostari en 
què es constitueix la bestreta (article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).

TERCER.- ORDENAR el pagament immediat, a favor de Sergio Raul Maida, en la 
seva qualitat de Responsable de Manteniment del CEM de l’Àrea de Serveis i Atenció 
a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, del qual podrà disposar 
l’habilitat, per atendre a les despeses assenyalades.

QUART.- COMUNICAR la present resolució a Sergio Raul Maida, 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.
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