
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JG/2017/5 Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 10 / de febrer / 2017

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:00 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 NO

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Iván Sanz Pérez:

  

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

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

Favorable  

S'aprova l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 3 de febrer de 2017.
 

 

Aprovació documents comptables Junta Govern Local (Expt. 316/2016)

Favorable  

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 316/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
 
II. Relació de Fets
En data 10 de febrer de 2017, s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització 
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals 
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes. 
 
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret 
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer.  Aprovar l’autorització i  el  compromís de despeses,  fases D i  AD, per un 
import total de 1.471,03 € , segons es detalla a la relació núm. D/2017/4, adjunta.
 
Segon. Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 77.069,23 € segons es detalla a 
la relació núm. O/2017/6, adjunta.
 

 

TEMES D'URGÈNCIA

Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'aproven els 
següents acords:

 

TEMES D'URGÈNCIA: Jubilació definitiva Rafael ortega Rodríguez (expt. 
309/2017)

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

Favorable  

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 309/2017, relatiu a Jubilació de Personal Laboral
 
II. Relació de Fets
1. Vista la sol.licitud presentada pel treballador Rafael Ortega Rodríguez, en relació 
amb Jubilació definitiva personal laboral a partir de data 07 de febrer de 2017, data 
de compliment dels 65 anys d’edat.
 
2. Vista la resolució de l’alcaldia 520/12, d´1 d´agost, per la que s’acorda declarar al 
treballador, senyor Rafael Ortega Rodríguez, en situació de jubilació parcial, des del 
2 d´agost de 2012 i fins el 7 de febrer de 2017.
 
3. Que adjunt a l´esmentada resolució, les part van signar acord, de data 30 de juliol 
de 2012, mitjançant el qual, el treballador tenia dret a percebre una indemnització per 
jubilació  anticipada  per  import  total  de  24300,00  euros,  distribuïts  en  6  terminis 
anuals per import de 4050,00 euros cadascú.
 
4. Que s´ha emés informe favorable al respecte.
 
III. Fonaments de dret
1r. En atenció amb el que disposen els articles 12 i 15 del Reial Decret Legislatiu 
2/2015, de 23 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors 
en relació amb els contractes a temps parcial i de relleu i de durada del contracte.
 
2n. D´acord amb el que disposa l’article 49.1.f) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 
23  d´octubre,  pel  qual  s´aprova  el  text  refós  de  l’Estatut  dels  Treballadors,  que 
estableix que “el contracte de treball s’extingeix per jubilació del treballador”.
 

3r. Segons el Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa 
l’article  15  de  l’Estatut  dels  Treballadors  en  matèria  de  contractes  de  durada 
determinada.

 

.4t Atenent al que es disposael Reial Decret 1131/2002, de 31 d’octubre, pel que es 
regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial, així com de 
la jubilació parcial.

 

5è.  Segons  la  regulació  del  Reial  Decret  1132/2002,  de  31  d’octubre,  de 
desenvolupament de determinats preceptes de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de 
mides per l’establiment d’un sistema de jubilació gradual i flexible, modificat pel Reial 
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig.

 
6è.  D´acord  el  que  disposen  l’article  161  i  disposició  transitòria  quarta  del  Reial 
Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d´octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social.
 
7è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret núm 
229/2016, de 23 de març.

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

, 14/02/17
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Per tot això, s'acorda:
 
Primer. Declarar al senyor Rafael Ortega Rodríguez, en situació de jubilació ordinària 
amb efectes de data 07 de febrer de 2017, data en la que es declararà extingida la 
relació laboral i la pèrdua de la condició de treballador d’aquesta Corporació.
 
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la 
liquidació dels havers corresponents, diferida a les nòmines corresponents de l´any 
2017.
 
Tercer. Notificar el present acord a l´interessat (Cr. Kurdistán, 114, bxos.3a, de 08205 
SABADELL), a l’àrea corresponent, al comitè d’empresa, junta de personal i seccions 
sindicals 
 

 I no havent més assumptes per tractar i complint l'objecte de l'acte, l'alcaldessa, Eva 
Menor Cantador, aixeca la sessió essent catorze hores, la qual com a secretària 
municipal en dono fe.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042


