AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ DE DOTACIÓ INICIAL I DESIGNACIÓ DE RESPONSABLES DEL COMPTE DE CAIXA FIXA
PER A l'EXERCICI 2017 DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Vista la Resolució del Director de l'Agència de 16 de novembre de 2017, d'establiment,
concessió, límits i procediment de gestó en l'exercici 2017 del sistema de bestretes de caixa fxa
de l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
Vista la necessitat d'habilitar l'import corresponent per a atendre les necessitats susceptbles de
ser cobertes per aquest mecanisme durant l'exercici de 2017, per a possibilitar el normal
funcionament de l'Enttat.
Vist el que es disposa en l'artcle 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions així com el Decret 25/2017,
de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regulen els fons de caixa fxa.
Vist que, de conformitat amb el que s'estableix en l'artcle 30.6 de la Llei 11/2016, de 28 de
novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana, la seua comptabilitat està subjecta als principis de la comptabilitat
pública i al sistema d'autorització, disposició, obligació i pagament per a assegurar el control
pressupostari i en ús de les competències inherents al càrrec de Direcció de l'Agència,
RESOLC
Primer.- Establir una dotació inicial de 3.000,00 € en el compte habilitat per atendre les
despeses susceptbles de ser cobertes mitjançant el procediment de bestretes de caixa fxa
(ES22 2100 8681 5102 0006 0304) mitjançant la transferència de fons per aquest import des del
compte operatu de l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat
Valenciana (ES10 2100 8681 5202 0005 8046).
Segon.- Designar com a caixer i habilitat, respectvament, del compte de caixa fxa de l'Agència
de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana a les següents
persones:
NOMENE
Joan Antoni Llinares Gómez
Juan Baptsta Casades Corretja

CÀRREC
Director
Administrador

NIF
20764285-T
79140498-M

RESPONSABILITAT
Caixer
Habilitat

Contra aquesta Resolució, que posa f a la via administratva, es pot interposar,
potestatvament, recurs de reposició davant el director de l'Agència, en el termini d'un mes o bé
recurs contenciós administratu davant el Jutjat contenciós administratu en el termini de dos
mesos comptats des de l'endemà al de la notfcació. Tot això de conformitat amb el que
s'estableix en els artcles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratu Comú de les Administracions Públiques, i en els artcles 8, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administratva en els termes i
amb els requisits establits en la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administratva. Tot això sense
perjudici que s'utlitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
València, 16 de novembre de 2017
EL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA
Joan A. Llinares Gómez

