Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents per Gavà
Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Els Verds – Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà,
EXPOSO
Que, des de l’inici del mandat ençà, la Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat, en diferents
dates, les següents relacions de factures: núm. 29 ord., núm. 30 consum., núm. 31 inver.,
núm. 32 dom. (JGL 05/07/2011), núm. 33 ord., núm. 34 consum., núm. 35 inver. (JGL
19/07/2011), núm. 36 ord., núm. 37 consum., núm. 38 inver., núm. 39 dom., núm. 40 ord.in
(JGL 13/09/2011), núm. 41 ord., núm. 42 consum., núm. 43 inver., núm. 44 dom. (JGL
27/09/2011), núm. 45 ord., núm. 46 consum., núm. 47 inver. (JGL 11/10/2011), núm. 48 ord.,
núm. 49 consum., núm. 50 inver., núm. 51 dom. (JGL 25/10/2011), núm. 52 inver. (JGL
8/11/2011), núm. 53 ord., núm. 54 consum., núm. 55 inver., núm. 56 dom. (JGL 22/11/2011),
núm. 57 ord., núm. 58 inver., núm. 59 dom., núm. 60 consum. (JGL 22/11/2011), núm. 61
ord., núm. 62 inver., núm. 63 dom., núm. 64 consum. (JGL 17/01/2012), núm. 65 ord., núm.
66 dom., núm. 67 consum. (JGL 31/01/2012), núm. 68 ord., núm. 69 dom., núm. 70 consum.
(JGL 14/02/2012), núm. 71 ord., núm. 72 consum., núm. 2 asseg, núm. 3 ord. i núm. 4
consum. (JGL 28/02/2012).

SOL·LICITO
1. Que d’acord. amb el previst als artcle 164.2.c, 164.3 i 164.5 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
se’ns lliuri còpia de les esmentades relacions de factures (de la núm. 29 a la núm. 71 de
2011, i de la núm. 2 a la núm, 4 de 2012).
2. Que s’estableixi un sistema automàtic per tal que el Grup municipal que represento rebi
còpia de les relacions de factures que vagi aprovant la Junta de Govern Local a partir de
l’actual data.
3. Que aquest sistema automàtic sigui també extensiu a les relacions de factures que aprovin
les juntes de govern dels diferents Patronats i Instituts Municipals que formen part de
l’organigrama municipal.
Gavà, 6 de març de 2012

Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

