
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JG/2017/1 Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 13 / de gener / 2017

Durada Des de les 13:30 fins a les 13:45 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Eva María Menor Cantador

Secretari Carmen Coll Gaudens

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Es llegeix i s'aprova l'esborrany de l'acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 
22 de desembre de 2016.
 

 

Perllongament de la Permanència en el Servei Actiu (Expt. 2134/2016)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
 
Expedient número 2134/2016, relatiu a Perllongament de permanència en el 
servei actiu
 
II. Relació de Fets
 
1. Atès la sol·licitud de la funcionària senyora Belen Pastor Zoyo, de data 03 
de juny de 2016, per la qual sol·licita prorrogar la situació de perllongament de 
la permanència en el servei actiu en aquest ajuntament amb efectes de 1 de 
gener i fins a 31 de desembre de 2017.
 
2. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 d
´octubre de 2012, va declarar a la funcionària senyora Belen Pastor Zoyo, en 
situació de perllongament de permanència en el servei actiu amb efectes de 
23 de setembre de 2012 i fins a data 23 de setembre de 2013.
 
3. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 
de juliol de 2013, va declarar a la funcionària senyora Belen Pastor Zoyo, en 
situació de pròrroga de perllongament de permanència en el servei actiu amb 
efectes de 24 de setembre de 2013 i fins a data 31 de desembre de 2014.
 
4.  Atès  que  mitjaçant  resolució  d´alcaldia  núm.437/2014  de  8  d´agost,  va 
declarar a la funcionària senyora Belen Pastor Zoyo, en situació de pròrroga 
de perllongament de permanència en el servei actiu amb efectes de l´1 de 
gener i fins a data 31 de desembre de 2015.
 
5. Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 
de desembre de 2015,  va  declarar  a  la  funcionària  senyora  Belen Pastor 
Zoyo, en situació de pròrroga de perllongament de permanència en el servei 
actiu amb efectes de l´1 de gener i fins el 31 de desembre de 2016.
 
III. Fonaments de dret
 
1r. En atenció al que disposen els articles 67.3 de l´Estatut Bàsic de l´Empleat 
Públic segons redacció donada per l’article 11 del Reial Decret Llei 20/2012 i 
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punt  7  de  la  Circular  11/2012,  del  Ministeri  d´Hisenda  i  Administracions 
Públiques, l’article 38.3 del Decret Legislatiu 1/1997, segons redacció donada 
per l’article 96 de la Llei 5/2012 i 25 de les bases d’execució del pressupost 
municipal.
 
2n. Vist els informes favorables .
 

3r. En virtut de la delegació conferida mitjançant Resolució de l’alcaldia núm. 
2016/229, de 23 de març. 
 
S’ACORDA:
 
Primer.- Declarar a la senyora Belen Pastor Zoyo, prorrogada la situació de 
perllongament de permanència en el servei actiu amb efectes de l´1 de gener 
i fins a data 31 de desembre de 2017.
 
Segon.- La situació administrativa que es reconeix serà revisada abans de 
data 31 de desembre de 2017.
 
Tercer.-  La  situació  de  perllongament  de  permanència  en  el  servei  actiu 
durarà mentre es mantinguin les condicions per a la seva concessió segons 
els requisits establerts a l’article 38.3 del Decret Legislatiu 1/1997, per les que 
es podrà resoldre la finalització del perllongament autoritzat.
 
Quart.- Incorporar el present acord a l’expedient personal de la interessada.
 
Cinquè.-  Notificar  aquesta  resolució  a  la  interessada,  a  l´àrea  d
´acompanyament  a  les  persones,  al  Comitè  d’Empresa,  a  la  Junta  de 
Personal i a les Seccions Sindicals.
 

 

Aprovació gestió recaptació octubre-desembre 2016 (expte. 1349/2016)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identifucació de l'expedient
Expedient número 1349/2016, relatiu a l'aprovació de la getió recaptatòria 
corresponent als mesos d'octubre-desembre 2016.
 
II. Vist el Compte d ela Gestió Recaptatòria, realitzada per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant els mesos d'octubre-desembre 2016 i 
corresponent a les liquidacions d'ingrès per rebut i liquidacions d'ingrès directe, així 
com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament 
de Badia del Vallès.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l'Ajuntament de Badia del Vallès.
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Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
III. Fonaments de dret
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera 
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona.
Vista l'aplicació comptable dels ingressos, com estableix l'article 209.2 del text refós 
de la Llei regulafora de les Hisenbdes Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març.
Vist l'informe de l'Interventor accidental.
 
S'acorda:
 
Primer: Aprovar les relacions comptables d'ingressos números 1016, 1611, 1216, 
corresponents a octubre-desembre de 2016, segons annex.
Segon. Aprovar els documents comptables anexos segons conveni amb SOREA de 
data 6 de maig de 1996.
 
 

 

Aprovació gestió multes octubre-desembre 2016 (expt. 1172/2016)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1172/2016, relatiu a l'aprovació de la gestió de multes 
corresponent als mesos d'octubre-desembre 2016.
 
II. Relació de fets
Vist els Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l'Ajuntament de Badia del Vallès, relaitzada per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant els mesos d'octubre-desembre de 
2016.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen  
amb els fons transferits a l'Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
III. Fonaments de dret
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera 
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona.
Vista l'aplicació comptable dels ingressos, com estableix l'article 209.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL, de 5 de març.
Vist l'informe de l'Interventor accidental.
 
S'acorda:
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Únic. Aprovar les relacions comptables d'ingressos número 1610, 1611, 1612, 
corresponent als mesos d'octubre-desembre de 2016, segons document annex.
 

 

Temes d'urgència  No hi han

 

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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