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1. Despatx d’Ofici 
 
Es dóna compte al Consell d’Administració de l’Organisme Autònom dels Mitjans de 
Comunicació de La Garriga dels següents Decrets i Resolucions de Presidència. 
 
RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA:  
 
Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
1 Organisme 

Autònom de 
Mitjans de 
Comunicació 

  31/10/14 Aprovar la relació de 
despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu 
i de personal al mes 
d’octubre per un import de 
11854,17 euros. 

2    14/11/14 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2014.04 mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de 
despesa del pressupost 
vigent. 

3    14/11/14 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2014.04, per 
import de 800 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries 

4    24/11/14 Autoritzar a la Sra Berta 
Flores, actualment amb el 
100% de la jornada, la 
reducció d’un terç de la 
mateixa, passant a fer una 
jornada de 25h setmanals, 
amb el 80% de les 
retribucions per tenir cura 
de la seva filla menor de sis 
anys, a partir del dia 1 de 
desembre. 

5    25/11/14 Acceptar les condicions 
específiques de prestació 
del servei de facturació 
electrònica e.FACT per 
l’OAMC. 

6    28/11/14 Autoritzar l’assistècia del 
Sr Eduard Mas a les 
jornades InfoLocal2014 

7    28/11/14 Autoritzar l’assistència de 
la Sra Sara Riera al curs 
Dinamització dels joves en 
entorns virtuals: 
community manager.  
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8    28/11/14 Aprovar la relació de 
despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu 
i de personal al mes de 
novembre per un import de 
9099,87 euros. 

9    31/12/14 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
per un import de 567,14 
euros a la Sra Sara Riera 

10    31/12/14 Aprovar la relació de 
despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu 
i de personal al mes de 
desembre per un import de 
23204,12 euros 

11    31/12/14 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits núm 
2014.05 mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de 
despesa del pressupost 
vigent. 

12    31/12/14 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2014.05, per 
import de 3025,15 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries 

13    2/01/15 Acordar la modificació de 
la forma de percepció de la 
paga extraordinària del 
personal de l’OAMC 
corresponent a juny de 
2015, en que s’anticiparà a 
principis del mes de gener 
l’abonament d’aquesta 
paga en format bestreta del 
personal que es relaciona a 
l’expedient 

14    2/01/15 Modificar el contracte 
menor de prestació de 
suport a la tasca de tècnic 
de so de suport a Ràdio 
Silenci al Sr Edgar Colomé 
amb un increment respecte 
d’aquest exercici 2015 de 
1600 euros, 200 euros 
mensuals, per un termini de 
8 mesos, exclòs l’agost, 
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amb efectes del dia 1/01/15 
i fins el dia 30/09/15 

 
 
Meritxell Budó i Pla  
Presidenta 
 
 
 
La Garriga, a 11 de març de 2015 


