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JUNTA DE GOVERN LOCAL 28/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2009 
 
Badia del Vallès, 4 de setembre de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa senyora Eva 
Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno 
Raquel Gracia Peral 
Montserrat Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits pel secretàri accidental senyor José Manuel Roque Damota, que certifica. 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 31 de juliol de 
2009. 
 
 
2. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES JULIOL 2009 77/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona durant el mes de juliol de 2009. 
 
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. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor accidental. 
 
S’acorda:  
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 77/2009 segons annex del mes de juliol 
de  2.009.  
 
 
3. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES JULIOL 2009 70/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes d’abril de 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
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. 
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Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor accidental. 
 
S’acorda:  
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 70/2009 segons annex del mes de juliol 
de  2.009.  
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annexos,  segons conveni amb SOREA de data de 
06 de maig de 1996.                          
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les onze hores i quinze minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa        

 
 El secretari accidental 

 


